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Vyvrcholil 6. ročník  
celostátního projektu Srdce s láskou darované.

Podrobné informace o všech ročnících projektu Srdce s láskou darované najdete  
na www.srdceslaskou.cz včetně galerie všech soutěžních prací.

Srdce s láskou darované je také na Facebooku! www.srdceslaskou.cz

Už na 30 tisíc soutěžících a 1500 soutěžních prací.
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P. S.: Milí srdcaři, účastníci 6. ročníku našeho projektu, všechny odměny vám doručíme nejpozději do konce června. Pokud 
by k vám do té doby nedorazily, prosím, přihlaste se na redakční e ‑mail produkce@antecom.cz, abychom případný 
problém mohli vyřešit. A upozorňujeme, že drobnou odměnu od nás dostane každičký tým, který se do projektu Srdce 
s láskou darované zapojil.

O tom, že srdcaře nic nezastaví
Srdcař srdce dává všem, lásku, na niž nezapomenem.
Lásku větší nežli strach, úsměv překoná i pád.
Smutek, zlost, strach i bolest pravý srdcař překoná.
Lásku, štěstí dává dál, na nejhorší zapomíná.
S přáteli po boku v cestě nám nic nestojí.
Společná víra nám pomáhá v téhle době jít dál.

To jsou verše Verunky Vichrové, žákyně 8. C ze Základní 
školy Porubská 832 v Ostravě ‑Porubě, která se s dalšími 
spolužáky připojila k projektu Srdce s láskou darované. 
Lépe bychom to nevyjádřili, tak proč hledat jiná slova?

Těšili jsme se, že ji dnes spolu s ostatními členy vítěz‑
ných týmů osobně poznáme v Poslanecké sněmovně 
a své myšlenky přednese dvěma stovkám přítomných 
do mikrofonu v hlavním jednacím sále. Stejně jako jsme 
se těšili na vás všechny, děti, žáky a žákyně, pedagogy, 
vychovatelky a všechny příznivce našeho projektu, kteří 
byste se do Prahy sjeli z různých koutů republiky. Jako 
nejlepší z více než 4200 účastníků ze 150 škol zapojených 
do šestého ročníku. Je pondělí 25. května, a právě když 
píšeme tyto řádky, by sněmovnou zněla hymna Srdce 
s láskou darované.

Koronavirová pandemie nám osobní setkání znemožni‑
la, ale to nic neubírá na síle vašich myšlenek a projektů, 
naopak. Právě v této nelehké době se o to víc ukázalo, 

jak hluboký smysl mají hodnoty, které jsou duší Srdce 
s láskou darovaného. Jakou cenu má lidskost, vzájemná 
podpora, empatie, zodpovědnost. Že láska má nesku‑
tečně mnoho podob, stejně jako jsou různorodé vaše 
tvořivé přístupy a vyjádření, které při hodnocení prací 
jako porota obdivujeme. V našich očích jste totiž vítězo‑
vé všichni.

Stále víc se ukazuje, že Srdce s láskou darované není oby‑
čejná soutěž. Je to výzva, hledání a objevování, sdílení, 
poselství. Pomáhá tvořit lepší svět. A je nám velikou ctí 
se s vámi na této tvorbě podílet a takovou výzvu pro vás 
připravovat.

Děkujeme, srdcaři, za dobro, které kolem sebe rozdáváte. 
Jak totiž napsal německý spisovatel Karl Gutzkow, krása 
života bez dobrého srdce je jako dům bez dveří, loď bez 
větru, pramen bez vody.

A těšíme se, až se v září spo‑
lečně pustíme do dalšího, již 
7. ročníku!

Vaši
Jana Jenšíková a Jan Vícha,
organizátoři projektu Srdce 

s láskou darované



Vítězové soutěže
Srdce s láskou darované 2019/2020
KATEGORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY + 1. A 2. ROČNÍKY ZŠ

SRDCE PRO ROSKU

ZŠ a MŠ Kyjovice 
Třída Pastelka (19 dětí) pod vedením 
paní učitelky Miroslavy Rychtářové 
a Miroslavy Milotové

1.

ZLATÁ RYBKA

MŠ Čtyřlístek, Říčany u Prahy 
Třída Zajíčci (26 dětí) pod vedením 
paní učitelky Jany Michaličkové  
a Ivany Jirsové

3.

TAŠKY Z LÁSKY

ZŠ a MŠ Hvozdná,  
příspěvková organizace 
Třída Kapitáni (27 dětí) pod vedením 
paní učitelky Bronislavy Fialové

3.

2.

ANDĚLSKÁ KŘÍDLA ANEB KAŽDÝ  
MŮŽE BÝT PRO NĚKOHO ANDĚLEM

MŠ Hvězdička, Kadaň 
Třída Lišky (25 dětí) pod vedením paní 
učitelky Lucie Holcové

KATEGORIE 3. AŽ 9. ROČNÍKY ZŠ

STROM PLNÝ POHÁDKOVÉHO 
POHLAZENÍ A SNĚNÍ

ZŠ Porubská 832, Ostrava‑Poruba 
2. C, 4. A a družina ZŠ (11 dětí) 
pod vedením paní učitelky Mileny 
Jedličkové a Andrey Mičíkové

1.

KOŠÍK PLNÝ LÁSKY PRO MIMINKA 
NEONATOLOGIE V OSTRAVĚ

ZŠ Hradec nad Moravicí 
Školní klub (15 dětí) pod vedením 
paní učitelky Petry Tomanové

2.

SRDCAŘI... KLAUNI, KTEŘÍ 
ROZDÁVAJÍ LÁSKU, SMÍCH 
A DOBROU NÁLADU

ZŠ Porubská 832, Ostrava‑Poruba 
8. C (9 dětí) pod vedením paní učitelky 
Andrey Mičíkové

3.

4.–10. místo
(přesné pořadí není určeno)
Čtyři stříbrné klíče k srdcím „Domovinky“ – MŠ Heydukova, Opava, 
třída Modrá Pastelka (26 dětí) pod vedením paní učitelky Jolany Mezlové

Spolu hodně dokážeme – ZŠ a MŠ Březová, třída Soviček (22 dětí)  
pod vedením paní učitelky Jitky Dudysové

Kapka krve pro naše děti – MŠ Rokytnice v Orlických horách, Lištičky  
(22 dětí) pod vedením paní učitelky Vlasty Gallové

Poklad pro Mikiho aneb Srdce plné radosti – ZŠ Šternberk,  
posádka 1. C (15 dětí) pod vedením paní učitelky Elišky Spurné

Srdce pro vás, díky vám – ZŠ a MŠ Mutěnice, Sluníčka (25 dětí)  
pod vedením paní učitelky Romany Kotáskové

Srdce pro město – MŠ Rumburk, Včeličky (20 dětí)  
pod vedením paní učitelky Aleny Jindrové

Srdce pro Davida – MŠ Petra, Liberec, smíšená skupinka (13 dětí)  
pod vedením paní učitelky Denisy Hralové

4.–10. místo
(přesné pořadí není určeno)
Srdce pro náhradní rodinnou péči – ZŠ Porubská,  
Ostrava ‑Poruba, 6. C (6 dětí) pod vedením paní učitelky Andrey 
Mičíkové a asistentky pedagoga Denisy Grygarové

Ptáčkové, naši bráškové – ZŠ Klobouky u Brna, 3. A (17 dětí)  
pod vedením paní učitelky Dagmar Urbanové

Paprsky dobrých skutků – ZŠ Sokolov, Křižíkova,  
žáci kroužku Klub silných (6 dětí) pod vedením  
paní učitelky Magdaleny Žaludové

Klíčenka pro štěstí – ZŠ Náměšť nad Oslavou, Komenského,  
6. A (26 dětí) pod vedením paní učitelky Lucie Vlčkové

Srdce pro Elišku – ZŠ Hlubočky, 9. třída (3 děti)  
pod vedením paní učitelky Ivety Rozsívalové

Vánoční příběh – ZŠ a gymnázium Vítkov, Klubáci (25 dětí)  
pod vedením paní učitelky Andrey Brijarové

Kolo plné srdcí – ZŠ a MŠ Krásná Lípa, V. B (20 dětí)  
pod vedením paní učitelky Lucie Mošovské



Všem vítězům srdečně gratulujeme!
Šestý ročník našeho celostátního projektu tedy skončil, ať žije následující sedmý ročník  
Srdce s láskou darované 2020/2021.

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

ZVLÁŠTNÍ CENA ZA ŠÍŘENÍ MYŠLENKY 
PROJEKTU V ZAHRANIČÍ

SRDCE PRO NAŠI PARTNERSKOU  
ŠKOLU ZŠ VEJPRNICE

Česká škola KuBiK ve Frankfurtu nad Mohanem 
3. třída (7 dětí) pod vedením paní učitelky 
Miloslavy Schwebel

Z ŘECKA S LÁSKOU

Český krajanský spolek v Athénách 
Skupina (30 dětí) pod vedením paní  
Lenky Kanellia

ZVLÁŠTNÍ CENA ZA POMOC ZEMI
PRÁCE PRO ZEMI  
JAKO ŽIVOTNÍ POSTOJ

ZŠ Bohutín 
2. třída + spolupracovníci (30 dětí) pod 
vedením paní učitelky Jindry Báťkové

SRDCE PRO ZEMI

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

STROMY DĚTÍ

MŠ Jahodnice, Praha 9 – Kyje 
Členové ekotýmu (30 dětí)  
pod vedením paní učitelky  
Moniky Mikulenčákové

ZVLÁŠTNÍ CENA PRO ŠKOLU ZA ŠKOLNÍ KOLO

SRDCE BABIČCE

ZŠP a ZŠS Jablonné v Podještědí 
80 prací pod vedením paní učitelky 
Evy Šulcové a Martiny Zhorné

ZVLÁŠTNÍ CENA PŘEDSEDY POSLANECKÉ 
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

LÁSKOVNÍK PRO AUSTRÁLII

ZŠ a MŠ Předměřice nad Labem 
3. A (22 dětí) pod vedením paní 
učitelky Jitky Samkové

KOČIČÍ SRDCE

ZŠ a MŠ Božkov 
Školní družina (22 dětí) pod vedením 
paní učitelky Karly Vovsové

SRDCE PRO STATEČNÉ BABIČKY Z ARCUSU

ZŠ a MŠ Libouchec 
Zpěváčci školního sboru (18 dětí) pod 
vedením paní učitelky Libuše Krupičkové  
a Markéty Backertové

VEŘEJNÁ HLASOVACÍ SOUTĚŽ

SRDCE PRO NELLINKU 
A CHARLOTTKU

ZŠ Štětí 
1. A (22 dětí) pod vedením  
paní učitelky Soni Jirotové

1.

SRDCE NEHASNOU

ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí 
Školní družina (13 dětí)  
pod vedením paní učitelky  
Zuzany Stejskalové

2.

SPLNĚNÉ PŘÁNÍ: SPARTA

ZŠ Hálkova, Humpolec 
6. až 9. třída (25 dětí) pod vedením 
paní učitelky Ivony Krčilové a pana 
učitele Tomáše Krčila

3.



Na konci května jsme vždy společně ve 
sněmovně ocenili vítěze, strávili pří-
jemné chvíle a  dokonce si i  zazpívali. 

Jednací sál takovou nálož pozitivní energie jed-
noznačně potřebuje.

Šestý ročník je však trochu jiný. Epidemie ko-
ronaviru nám setkání překazila, protože se 
nemůžeme v  tak velkém počtu sejít. Ale to je 
život, nebudeme kvůli tomu věšet hlavu. I  na 
dálku jsme na jedné vlně, aspoň tak to cítím já. 
Ostatně dnešní doba nejlépe ukazuje, že vzdá-
lenost nehraje zásadní roli. Záleží na vůli jít za 
společným cílem a  táhnout za jeden provaz. 
A tuto sounáležitost většina z nás v době krize 
a karantény projevila víc než kdy předtím. Malí, 
velcí – každý, kdo mohl, pomohl. Byť už jen tím, 
že ohleduplně dodržoval nastavená opatření 
proti šíření nemoci, i za cenu dočasného nepo-
hodlí. Tolik srdcí na dlani se jen tak nevidí. Proč 
to zmiňuji? Srdce s láskou darované by si tento 
rok podle mého názoru zasloužila celá naše 
republika .

Stejně jako loni jsem měl coby porotce těžký 
úkol: vybrat z  velkého množství přihlášených 
prací tři, které dostanou Zvláštní cenu před-
sedy Poslanecké sněmovny. Bylo to o  fous, ale 
nakonec jsem se přiklonil k  tématu záchrany 
Austrálie. Záběry hořícího kontinentu chytily 
za srdce snad každého a žákům ZŠ Předměřice 
nad Labem se jejich dílo Láskovník pro Austrá-
lii opravdu povedlo. Další ocenění patří dětem 
z plzeňské ZŠ Božkov, které se rozhodly svými 
originálními výtvory pomoci kočičímu útulku. 
A třetí získalo Srdce pro statečné babičky z Ar-
cusu od dětí ze ZŠ a MŠ Libouchec. Pro všech-
ny tři týmy mám přichystané dárky, nepřijdou 
samozřejmě o  oblíbeného sněmovního lvíčka, 
který měl svoji premiéru minulý rok právě při 
slavnostním setkání v Poslanecké sněmovně.

Ale co je důležité: poděkovat a  pogratulovat 
chci všem dětem, které se soutěže Srdce s lás-
kou darované zúčastnily, za jejich nápady, 
kreativitu a nadšení pro dobročinnost. A také 
organizátorům, pedagogům a  porotcům za 
energii a úsilí, které projektu každoročně vě-
nují.

Ať si z dob těžších vezmeme to nejlepší a příští 
rok se opět sejdeme! Věřím, že to bude znovu 
tradičně ve sněmovně! Těším se na Vás!

Hodně zdraví Vám přeje
Radek Vondráček,

předseda Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

Už třetí rok mám 
tu čest pozdravit 

Vás, srdcaře, 
z pozice předsedy 

Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, která 

poskytuje projektu 
Srdce s láskou 

darované záštitu. 
A také z pozice 

jednoho z porotců.

8 POZDRAV ZE SNĚMOVNY

2–3/2020

Vlna laskavých srdcí
zaplavila celou Českou republiku

Takto čekali sněmovní 
lvíčci na své nové majitele na 
loňském setkání vítězů Srdce 
s láskou darované. Ani letos 
vybrané týmy o svého nového 
maskota nepřijdou, doručí-
me jim je spolu s ostatními 
odměnami



2–3/2018

JAN SCHMID
předseda poroty, 
zakladatel a ředitel  
Studia Ypsilon

JIŘÍ LÁBUS
za Studio Ypsilon

MARTIN DEJDAR
za Studio Ypsilon

JAN JIRÁŇ
za Studio Ypsilon

JANA JENŠÍKOVÁ
za společnost ANTECOM,
vydavatele časopisu AGE

JAN VÍCHA
za společnost OPTYS,
partnera časopisu AGE

ANNA MAJEWSKÁ
za společnost OPTYS,
partnera časopisu AGE

POROTA

má svou hymnu

1/ 

Srdce tluče pomaličku,

zamyslí se na chviličku.

/:K srdci dětí najde klíč,

ví, že tma je dávno pryč.:/

2/ 

Dospěláku, ohlédni se,

uvidíš náš krásný svět.

/:Srdce láskou otevřené,

cestu, co je samý květ.:/

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

Písničku si můžete poslechnout na stránkách www.srdceslaskou.cz

Refrén:

/:Srdce s láskou darované

podávám Ti na dlani.

Stačí dotek, pohlazení,

úsměv mraky odhání.:/

RADEK 
VONDRÁČEK
předseda Poslanecké 
sněmovny Parlamentu 
České republiky

9SOUTĚŽ



2–3/2020

JAK TO VIDÍTE VY10

očima vedoucích vítězných týmů
Projekt Srdce s láskou darované

Do projektu Srdce s láskou darova‑
né se naše školka zapojila podruhé. 
Chytil nás za srdce a dal impulz 
k přemýšlení, jak udělat okolní svět 
lepší nebo komu bychom měli udělat 
radost a poděkovat za to, jaký je a co 

pro všechny kolem sebe dělá.

Letošní ročník byl pro nás jedinečný a neopakovatelný. 
Dokázali jsme si, že pomáhat si navzájem, hledat nová 
přátelství a říct si někomu o pomoc je pro nás snadné 
a dodává nám sílu. Věřím, že naše jiskřička v srdcích dětí 

dokázala rozdělat velký oheň, který se bude šířit dál. Stejně 
jako spolupráce se Základní školou Na Podlesí, které si ne‑
smírně vážím. Každé peříčko na našich společných křídlech 
je originál, stejně jako každé dítě či dospělý, který peříčko 
tvořil. Originál, který je součástí velkého celku.

Poselství a cíl jsme si, myslím, splnili, chceme si navzájem 
pomáhat, nebát se nových věcí a věříme, že pouhý úsměv 
vykouzlí teplo, které zahřeje a šíří se dál. Připojte se a naše 
myšlenka se bude šířit dál a dál, protože přece každý z nás 
může být pro někoho andělem. A já všem andělům s dob‑
rým srdcem kolem nás velice děkuji.

Tato soutěž pro mě byla vel‑
kou výzvou už proto, že jsem 
mohla motivovat děti ke smy‑
sluplným činnostem. Pomoc 
miminkům na neonatologii 

byla jasnou volbou hned v počátcích plánová‑
ní projektu. I kdybychom v soutěži neuspěli, 
výhrou je pro nás především myšlenka, že jsme 
mohli pomoci malinkým dětem, pro které má 
budoucnost připraveny ještě další překážky na 
cestě životem. A my jsme mohli být alespoň na tu 
prvotní chvíli palivo, které je popostrčí dál.

Již po několikáté se naše děti s učiteli 
zúčastnily soutěže s dobrým záměrem 
a také se několikrát umístily mezi oce‑
něnými. O to víc nás potěšilo ocenění 
i v letošním 6. ročníku. Pro náš projekt 

Tašky z lásky jsme využili vše, co jsme měli – darované 
plátno, barvy. Zapojili jsme do něj spoustu dobrých lidí, kteří 
pomohli hlavně se šitím. Ušité tašky mizely pod rukama 
tvořících dětí. Bylo úžasné pozorovat, jak se děti inspirují, 
doplňují a jak pěkně spolupracují. Nejkrásnějším oceněním 
naší práce byl úsměv na tvářích nakupujících v pekárně, když 
hned ráno dostali pečivo do tašky od srdce malované a z lás‑
ky darované. Tašky z lásky udělaly radost spoustě lidem před 
Vánocemi. Už se s dětmi těšíme na další ročník, co krásného 
vymyslíme a jak si ho společně užijeme. Děkujeme všem, 
kdo organizují a podílejí se na této srdíčkové soutěži.

Lucie Holcová,
učitelka, MŠ Hvězdička, Kadaň

Petra Tomanová,
pedagožka volnočasových aktivit, 
ZŠ Hradec nad Moravicí

Bronislava Fialová,
učitelka, ZŠ a MŠ Hvozdná,  
příspěvková organizace

Srdce s láskou darované nám pomáhá 
objevovat, jak udělat okolní svět lepší.

Nejkrásnějším oceněním naší práce byl úsměv 
na tváři těch, které jsme obdarovali.

Výhrou pro nás je, že 
jsme mohli pomoci.
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Letošní projekt Zlatá rybka pro Srdce 
s láskou darované byla pro nás opravdo‑
vou výzvou. Propojili jsme dva dlouho‑
dobé projekty navazující na mezigene‑
rační setkávání s klienty Domova Pod 
Kavčí skálou v Říčanech a spolupráci 
s Odborem sociálních věcí a zdravotnic‑
tví v Říčanech. Díky nim se nám trvale 
a dlouhodobě daří nejen u dětí rozvíjet 
tradiční hodnoty, prosociální chování, 
empatii i vzájemnou úctu.

Děti byly úžasné a svou bezprostřed‑
ností a nadšením opět zářily a strhávaly 
okolí. Dozvěděly se spoustu nových 
věcí, spolupracovaly, vzájemně si po‑

máhaly, přicházely s novými nápady. Rozdaly kupu radosti 
a hlavně měly možnost prožívat a společně sdílet své 
dojmy v „kruhu“ a pochopit, že máme nejen svá práva, ale 
i povinnosti vůči druhým. Své zkušenosti společně s rodiči 

ihned zúročily v současné náročné době, kdy k naší veliké 
radosti báječně fungovala podpora pro babičky a dědečky 
v DPKS.

Ráda bych poděkovala všem našim rodičům za obrovskou 
podporu a ochotu se zapojit, ergoterapeutce DPKS paní 
Veronice Šmejdové za neuvěřitelné nasazení a báječnou 
spolupráci, všem seniorům z domova, jejichž přátelství i ži‑
votního moudra si velice vážíme, vedoucí Odboru sociální 
péče paní Blance Spolkové a všem jejím „vílám“ za motivaci 
a skvělou spolupráci.

Každý z nás potřebuje svůj pevný kruh, který nám poskytu‑
je pocit jistoty, bezpečí, lásky, úcty a sounáležitosti. Je nám 
ctí být součástí vašeho kruhu. Jsme na vás všechny moc 
pyšné!

Tvoření srdcem a láskou je 
krásná věc, o to více, když 
je to pro někoho, kdo si to 
zaslouží. Žáci naší školy, 
kteří pracovali na svých 

projektech, jsou mladí empatičtí lidé a dovedou 
táhnout za jeden provaz, a tím udělat někomu 
radost. Jsem hrdá na to, že mám tak skvělé 
žáky, kteří mají chuť výtvarně tvořit. Pomáhají 
mi rozvíjet se v mé pedagogické práci, která 
mě obohacuje a naplňuje. I když na projektech 
pracovaly malé skupiny žáků, jejich projekty 
vytvořené srdcem jsou velkolepé. Děkuji VŠEM 
za podporu, vytrvalost a tvoření s láskou!

V loňském roce jsme poznali 
projekt Srdce s láskou darované 
a celou tu skvělou partu „srdcařů“ 
a jsme moc pyšní, že se na projektu 
opět můžeme podílet s vámi všemi!

Svá srdíčka jsme letos věnovali lidem, které nezlomila zlá 
nemoc, bojují, užívají života, pomáhají a předávají radost, 
pozitivní energii a lásku druhým – statečným babičkám z Ar‑
cusu. Jsou pro nás vzorem pravých „srdcařů“. Společně s nimi 
jsme o Vánocích rozdávali srdíčka náhodným kolemjdoucím 
a v našich srdcích nás hřály úsměvy obdarovaných a naděje, že 
poselství nezištně darované radosti a lásky poputuje dál…

Přejeme projektu spoustu dalších nadšených „srdcařů“!

Jana Michaličková a Ivana Jirsová,
učitelky, MŠ Čtyřlístek, Říčany u Prahy

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

Libuše Krupičková  
a Markéta Backertová,
učitelky, ZŠ a MŠ Libouchec

Organizátorům soutěže Srdce s láskou 
darované patří díky za inspiraci, kolika 
možnými způsoby je možno říct děkuji, 
mám tě rád, vážím si tě, i za možnost sdílet 
tolik báječných projektů s ostatními.

I když na projektech pracovaly malé 
skupiny žáků, jejich projekty vytvořené 
srdcem jsou velkolepé!

Díky projektu Srdce s láskou darované 
jsme se s dětmi opět přesvědčili, že 
nebe je stále plné hvězd!
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Projekt Srdce s láskou darované chá‑
pu jako možnost sdílet aktivity, které 
dávají smysl. Trochu se vyhýbám 
soutěžnímu rozměru celé této akce. 
Pomoc Zemi, snaha o udržení pest‑
rosti života na Zemi je více životním 

postojem a smyslem. Mělo by to tak být. Nejen u dětí 
a nejen po omezený čas soutěžení. Soutěže dětem často 
berou vnitřní motivaci a ta bývá vytěsněna vidinou 
vítězství a odměn.

Aktivity našich školních dětí, jimiž chrání přírodu, jsou 
průřezem naší činnosti za poslední rok. Ochrana přírody 
se tak stává nejenom jedním příběhem, ale životním 
postojem, stylem, mozaikou mnoha příběhů a životních 
rozhodnutí. Ráda bych podpořila dospělé, nejen peda‑
gogy, v systematické dlouhodobé práci a vedení dětí 
k respektu k přírodě a k životu jako celku. A také k od‑
vaze. Mnohokrát jsem zažila, že postavit se za přírodu 
může vyvolat u lidí odpor. Narušujeme tím zaběhnuté 
zvyky a praktiky, ukazujeme, že život může být důležitěj‑
ší než majetek a pohodlí.

I proto si cením našich bohutínských dětí, které „nesou 
svou kůži na trh“. Dokázaly rodiče například požádat 
o to, aby si v obchodě zbytečně nebrali plastové sáčky. 
Snažily se měnit některé své zvyky i za cenu, že si určité 
výrobky odřeknou kvůli jejich obalu, který je z plastu… 
A to není málo.

Velmi oceňuji možnost předání nápadů, postojů a akti‑
vit na webových stránkách soutěže, kde je možné zhléd‑
nout naprosto všechny práce, texty, videa a fotografie 
bez korektur.

V mém pojetí je Srdce s láskou darované velikou pře‑
hlídkou lidských, etických a tvořivých přístupů k okol‑
nímu světu, kde se můžeme s dětmi podpořit ve svém 
lidství a možná i hrdinství. Dát o svém postoji vědět 
okolí. A třeba objevit, že na to nejsme sami.

Jindra Báťková,
učitelka, ZŠ Bohutín

V rámci projektu Srdce s láskou darované se 
můžeme s dětmi podpořit ve svém lidství 
a možná i hrdinství.

Srdce s láskou darované je projekt, 
který otevírá bránu emocím, lásce, 
soudržnosti, pokoře a empatii, jež 
se v posledních letech začala z na‑
šeho světa pomalu vytrácet. Umět 
se vcítit, umět vnímat, naslouchat, 

pochopit či podpořit, s tím se člověk nenarodí, těmto 
vlastnostem musíme naše děti naučit. I díky tomuto 
úžasnému projektu se to nám učitelům může podařit, 
protože čím dříve podpoříme v dětech empatii, tím 
vyrovnanější a emočně silnější budou v tak křehkém 
období puberty. Být empatickým dítětem, kamará‑
dem a posléze partnerem či rodičem, to je dar na celý 
život, kterým obdarováváme svoje okolí.

Náš Láskovník je toho všeho, o čem nyní píši, 
důkazem. Projekt je postaven na vlastním prožitku 
a zkušenosti. Děti pracovaly s velkou chutí, zajímaly 
se o dění v Austrálii, mapovaly rozšiřující se území 
pohlcené požáry, těšily se na odeslání našeho srdce, 
které bylo vyrobeno s velkou láskou. Po celou dobu 
jsme zásilku sledovali a přiznám se, že jsme úplně 
nevěřili, že se dostane tam, kam má. Když nám pak 
přišel z Austrálie děkovný dopis, zaplavil naši třídu 
oblak štěstí a dojetí.

Říká se, že láska i hory přenáší. V našem případě 
navštíví i Austrálii, a to díky projektu Srdce s láskou 
darované, za který jejich organizátorům neskutečně 
děkuji, protože jeho myšlenka je tak silná jako láska 
sama. Tento projekt nás naučil tomu, že pomáhat 
můžeme kdykoli a komukoli na celém světě a že 
pomoc může spočívat i ve vyjádření podpory, soucitu 
a sounáležitosti.

Jitka Samková,
učitelka, ZŠ a MŠ Předměřice nad Labem

Myšlenka projektu Srdce s láskou 
darované je tak silná jako láska sama.
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Do projektu Srdce s láskou 
darované jsme se zapojili již 
počtvrté. Více než soutěž je 
to pro nás výzva, poznání, 

objevování, hledání. Už cestou z loňského vyhodnocení 
v Poslanecké sněmovně jsme vymysleli, jakým tématem se 
budeme příště zabývat – a hned jsme zahájili přípravu. Náš 
projekt jsme po zralé úvaze nazvali Srdce pro Rosku. Po‑
stupně jsme pronikali do problematiky nemoci roztrouše‑
né sklerózy. Do projektu byly zapojeny děti třídy Pastelka, 
jejich rodiče, pěvecký sbor Schola, vedoucí kultury lázní 
Klimkovice a předsedkyně Unie Roska. Organizačně bylo 
vše složitější, ale stálo to za to.

Velkou energii, výtvarné nápady a manuální zručnost jsme 
museli uplatnit při výrobě panenek Rosek, v malování 
obrazů slunečnic na plátno, ve výrobě slunečnicových se‑
dátek, ve výrobě keramických žlutých srdíček – všeho jako 
dárků pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Jsme hrdé 
na to, že třída z malé venkovské školičky, která má 19 dětí, 
dokázala vyburcovat k aktivitě maminky a také tatínky, že 
se nám podařilo prezentovat se v lázních, dokázali jsme za‑
plnit kapli u příležitosti vlastního koncertu a vybrat 11 300 
korun pro pacienty s roztroušenou sklerózou k nákupu 
kompenzačních pomůcek.

Miroslava Rychtářová 
a Miroslava Milotová,
učitelky, ZŠ a MŠ Kyjovice

V projektu Srdce s láskou darované mají své místo 
emoce, pokora, upřímnost, snaha pomáhat, 
dozvědět se nové informace i tvořit pro radost.

Jsme malotřídní škola, 
která je určena pro žáky se 
zdravotním znevýhodně‑
ním, tedy pro žáky, kteří 
mají při svém vzdělávání 

speciální vzdělávací potřeby. Jsou vyučováni ve čtyřech 
třídách, kde je spojeno několik ročníků současně. Již před 
vstupem do projektu Srdce s láskou darované jsme byli vel‑
mi dobrým kolektivem, který dokáže pozitivně přijímat lid‑
skou odlišnost a spatřovat i hodnoty, které bývají pro mno‑
hé lidi často neviditelné, proto jsme se také do něj zapojili. 
Zároveň stála na začátku celého příběhu smutná událost, 
která bývá dovršením lidského života. Ta pak dala podnět 
nejenom k samotné tvorbě, ale uchopila smysl našeho úsilí. 
Darem „srdce“ totiž měli být obdarováni právě starší lidé, ti, 
kteří se snaží vybudovat pro své děti „lepší svět“.

Celý druhý stupeň naší školy se zapojil do tvorby „srdcí“, 
která měla pomyslně symbolizovat jak propojení mladé 

a starší generace, tak i konkrétně vytvořit prostředí pro me‑
zigenerační spolupráci. Vznikla tak ucelená řada fotografií. 
Tou byla myšlenka spolupráce, přátelství, úcty a vzájemnos‑
ti dotvořena. Samotná návštěva Domova seniorů pak byla 
vyvrcholením. Předání „srdcí“ se zúčastnili všichni žáci naší 
školy, protože myšlenkou projektu jsme žili společně. Toužili 
jsme po harmonickém prostředí, které podpoří mezigene‑
rační poznávání. Závěrečný akt darování umocnil neopako‑
vatelné chvíle, které přinesly velmi emotivní prožitek. A po‑
skytl také poznání, že konání dobrých skutků není v dnešní 
době samozřejmostí. Celé naše jednání nakonec prostoupil 
i pocit odpovědnosti, která utváří lidskou symbiózu.

Chceme dál vytvářet smysluplné projekty, které podpoří 
nejen týmové snažení žáků, ale přispějí i ke zlepšení me‑
zilidských vztahů. Současně bychom chtěli říci, jak velmi 
si vážíme toho, že jsme získali zvláštní cenu za školní 
kolo. Je to pro nás velká čest i závazek, který se nebojíme 
přijmout .

Eva Šulcová a Martina Zhorná,
učitelky, ZŠP a ZŠS Jablonné v Podještědí

Ve sdílení poselství vzájemné 
pomoci a podpory chceme 
pokračovat i v dalších letech.
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Letošní ročník soutěže byl pro 
nás výjimečný. Nešlo jen o pro‑
jekt samotný. Byla radost sledo‑
vat zaujetí dětí projektem a jejich 
osobní vývoj. Zatímco v jejich 
prvním ročníku byl můj podíl 

na projektu velký, nyní v jejich třetím (a zároveň 
posledním společném ročníku) si jej už řídily zcela 
samy, propojovaly souvislosti, zařizovaly potřebné 
náležitosti včetně jednání s úřady, a nahlédly tak 
pod pokličku reálného života s krásným a smyslu‑
plným cílem. Jejich dílo ocenili a podpořili i starší 
spolužáci naší školy.

Těší mne, že i v této nelehké době na vysazenou lípu 
nezapomínají, posílají mi fotografie, jak ji v rouškách 
chodí zalévat a nadšeně sledují první lístky. Věřím, 
že je to dárek nejen pro Zemi, ale především pro ně 
samotné, je to něco, co je bude již navždy spojovat.

Mám velikou a upřímnou radost, že i letos porota 
ocenila jejich snahu. Díky organizátorům soutěže 
za skvělý počin, který vždy rozpoutá vlnu lidskosti, 
emocí, radosti a spolupráce mezi dětmi a jejich 
okolím.

Markéta Platzová,
učitelka, ZŠ Hanspaulka, Praha 6

Srdce s láskou darované vždy 
rozpoutá vlnu lidskosti, emocí, radosti 
a spolupráce mezi dětmi a jejich okolím.

Úžasné je, že se náš projekt Stromy dětí 
MŠ Jahodnice realizoval s lehkostí a ra‑
dostí sám o sobě. Na konci února jsme 
ukončili veřejnou sbírku na stromy. Veli‑
ce nás potěšila finanční podpora rodičů 
a široké veřejnosti. Z výsledků ankety 

a studie odborníka z organizace Lesy hl. m. Prahy vyplynu‑
lo, že na školní zahradu zakoupíme dva ovocné stromy – 
třešeň a jabloň a na veřejné prostranství zasadíme dub 
červený. Již jsme se chystali na velké finále, měli jsme 
připravenou přednášku odborníka o životním prostředí 
a péči o stromy a na Den Země jsme plánovali stromy 
slavnostně zasadit. Vzhledem k nastalým událostem jsme 
však museli akci sázení stromů přizpůsobit a přesunout na 
22. 6. 2020.

Zapojení do projektu Srdce s láskou darované nám potvr‑
dilo, že když děti dostanou prostor vyjádřit se a tvořit a vy 
do nich vložíte důvěru a lásku, dějí se krásné věci, které 
pak spojují více a více lidí!

Tímto bychom chtěli srdečně poděkovat všem za projeve‑
nou důvěru, podporu projektu a organizátorům soutěže 
za ocenění!

Monika Mikulenčáková,
učitelka, MŠ Jahodnice, Praha 9 – Kyje

Když děti dostanou prostor vyjádřit se a tvořit 
a vy do nich vložíte důvěru a lásku, dějí se krásné 
věci, které pak spojují více a více lidí!

Srdce s láskou darované je soutěž podporující tradiční hodnoty, týmovou spolupráci a mezilidské vzta‑
hy. Tytéž hodnoty se snažíme vyzdvihnout při práci v naší školní družině, stejně tak jako mnoho dalších 
vychovatelů po celém světě. Soutěž pomáhá dětem uvěřit v to, že stojí za to být čestným, ohleduplným 
a láskyplným člověkem. Bylo nám ctí účastnit se tohoto celostátního dobra.

Tak zase příští rok na shledanou!

Karla Vovsová,
učitelka, ZŠ a MŠ Božkov

Srdce s láskou darované pomáhá dětem uvěřit v to, že stojí za 
to být čestným, ohleduplným a láskyplným člověkem.
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Srdce s láskou darované na 
naší škole zná skoro každý, 
a když se školou projdete, 
najdete spoustu jeho stop. 
Není divu, jsme s touto soutěží 
spojeni již šestým rokem.
Zažili jsme se „srdíčky“ spoustu 

věcí: cesty do Terezína, nemoc blízké kamarádky a kamará‑
da, podporu výborné organizace Medou, smrt milovaného 
člověka, odchod do důchodu perfektního ředitele…

Ale letos jsme se pustili do docela jiné práce, podpořili 
jsme sport. Proč? Na školu totiž nastoupil nový pan učitel, 
který ji také předtím absolvoval a všichni ho znali jako vel‑

kého sparťana. Takže letos srdíčko Spartě? No jasně! Vůbec 
jsme nečekali, že to bude mít takovou odezvu, Sparta je 
prostě Sparta, fanoušků má spoustu. Jsme moc rádi, že 
jsme se do toho pustili, zase jsme poznali, jak je projekt 
Srdce s láskou darované výborný, tolik krásných chvil zaži‑
jete, a to, že i získáte cenu? To už je jen třešnička na dortu.

A pro nás byl letos ještě jeden bonus! Sparta nás pozvala 
na předávání srdíčka přímo na Letnou. Veliký zážitek, moc 
děkujeme. A nejenom, že jsme dostali spoustu dárečků, 
ale budeme i pozváni na zápas. Jediné, co nás mrzí, je, že 
nemůžeme Spartu přímo reprezentovat na předávání v Po‑
slanecké sněmovně. Nedá se nic dělat, ale my jim všechno 
vyřídíme a budeme je podporovat dál.

Ivona Krčilová a Tomáš Krčil,
učitelé, ZŠ Hálkova, Humpolec

Se Srdcem zažijete krásné věci. 
A cena? To je jen třešnička na dortu!

Je Srdce s láskou darované soutěž? 
Ano i ne.
Podle mého názoru to není klasická 
soutěž, ve které se snažíte vyhrát 
první místo. Je to nádherná soutěž, 
v níž vyhrává každý, kdo se do ní 

zapojí. Ten pocit, který můžete zažít při předávání vlast‑
noručně vyrobeného srdce, snaha dětí, úsměvy a slova 
vděčnosti od obdarovaných, to je pro nás ta nejlepší 
výhra.

Myslím si, že cílem vzdělávání a posláním učitelů je 
nejen předat samotný obsah učiva, ale i předávat a roz‑
víjet talent, slušné chování a mezilidské hodnoty.

Děkujeme za tento projekt, děkujeme za to, že jsme 
mohli vykouzlit úsměv na tvářích zničených od velkého 
smutku, děkujeme, že jsme mohli zažít ten nádherný 
pocit, když vám někdo sevře ruce a se slzami v očích 
řekne DĚKUJI.

Do tohoto projektu jsme se zapojili poprvé a dnes už 
vím, že ne naposled.

Zuzana Stejskalová,
učitelka, ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí

V projektu Srdce s láskou darované 
vyhrává každý, kdo se do něj zapojil.

Před pár měsíci se nám svět v oka‑
mžení před očima změnil. Věci, které 
jsme považovali za naprostou samo‑
zřejmost, byly najednou vzácné. Jsem 
si jistá, že rychlost, jakou se pandemie 

šířila a měnila životy lidí, otřásla většinou z nás. Mnou 
tedy ano. Začala jsem si víc než jindy uvědomovat, že 
právě ty hodnoty, které jsou duší projektu Srdce s láskou 
darované, mají v životě opravdový smysl. Bohužel v kaž‑
dodenním shonu na ně snadno zapomínáme…

Možnost navštívit a obejmout své blízké se ze dne na 
den stala bolestivě nedosažitelnou. Motýlci, kteří měli 
s nadhledem symbolizovat naše pozdravy do České 
republiky, se rázem stali symbolem omezené komunika‑
ce s našimi milovanými. Uzavření hranic bez jakéhokoli 
náznaku, kdy své blízké zase uvidíme, sebralo půdu pod 
nohama snad všem krajanům v zahraničí.

Při příští návštěvě rodné vlasti budeme určitě celým srd‑
cem nasávat každé objetí a užívat si každičkou minutu 
s lidmi, na kterých nám záleží. Chci věřit, že čas s nimi 
strávený už nikdy nebudeme považovat za samozřej‑
most.

Lenka Kanellia,
předsedkyně Českého 
krajanského spolku v Athénách

Srdce s láskou darované nám ukazuje právě ty 
hodnoty, které mají v životě opravdový smysl.

>>
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Tato soutěž bude pro mě navždy 
spojena s úžasným pocitem podpory. 
Už samotné vymýšlení a tvoření na‑
šeho srdce byl báječný zážitek. Co ale 
následovalo po vyhlášení veřejného 
hlasování, to bych nečekala ani v těch 

nejodvážnějších snech.

Hned od začátku jsme byli na prvním místě a tato naše 
„krasojízda“ trvala po celou dobu hlasování. Známí i úplně 
cizí lidé projevovali zájem, vyjadřovali podporu a věnovali 
nám svůj čas. Chtěla bych jim i touto cestou ještě jednou 
moc a moc poděkovat!

A moje zlatíčka ve třídě? Každý den jsme prožívali kouzel‑
nou atmosféru napětí, očekávání, malého strachu a velké 
radosti. Každé ráno jsem musela dětem říci, kolik máme 
aktuálně hlasů. Toto číslo zapsaly na tabuli a v průběhu dne 
jsme občas výsledky aktualizovali. Byly to nezapomenutel‑
né okamžiky, které tu naši prima partu ještě více stmelily. 
Při vzpomínce na tu jejich radost z každého hlasu se musím 
stále usmívat.

Moc jsme se těšili do Poslanecké sněmovny. Děti byly 
pyšné, že budou mít tak vzácný zážitek. Bohužel to nevyšlo. 
Mrzí nás to, ale i tak pozitiva převládají…

Já osobně na soutěž budu vzpomínat s pocitem vděku, 
překvapení a obohacení. Musím zmínit i to, že mi psali 
úplně cizí lidé. Ve svých zprávách mi děkovali a vyjadřovali 
svou lásku ke Karlu Gottovi. Někteří i popisovali, kde právě 
je zastihla ta smutná zpráva o jeho smrti, a líčili mi své 
niterné pocity.

Soňa Jirotová,
učitelka, ZŠ Štětí

Srdce s láskou darované pro mě vždy bude 
spojeno s úžasným pocitem podpory.

JAK TO VIDÍTE VY16

Již po slavnostním předávání 
cen minulého ročníku projek‑
tu Srdce s láskou darované 
v Poslanecké sněmovně v Praze 
jsme byli tak motivovaní udělat 
někomu dalšímu radost, že bylo 
hned jasné, že se zúčastníme 
i dalšího ročníku. Další srdce 
jsme se rozhodli věnovat naší 
partnerské škole v jihočeských 
Vejprnicích. Projektu se ujali žáci 
třetí třídy, kteří zároveň přišli 
s nápadem darovat dětem ve 

Vejprnicích něco na památku, co by jim připomí‑
nalo naši spolupráci a přátelství. Díky tomuto pro‑
jektu jsme mohli veřejně poděkovat ZŠ Vejprnice 
za pomocnou ruku a mnoho krásných zážitků jak 
z vyučovacích hodin, tak z hospitace našich učite‑
lek. A právě dětské ruce a jedno velké srdce jakožto 
symbol společné myšlenky se objevily i v návrhu 
našich třeťáků.

Při volbě materiálu jsme se shodli na skle, které má 
v České republice dlouhou tradici. A tak jsme se 
vypravili do malého a milého sklářského ateliéru 
Durchblick v hesenském Groß ‑Umstadtu. S opraco‑
váváním tohoto materiálu naše děti ještě neměly 
žádné zkušenosti, takže to pro ně byla výzva. Po‑
čínaly si ale velmi zručně. Výsledek nyní hrdě stojí 
v naší partnerské škole ve Vejprnicích. Bude tam na 
nás čekat, až se budou zase děti moci vrátit do škol‑
ních lavic a děti z České školy KuBiK přejet hranice 
České republiky. Už se moc těšíme.

Miloslava Schwebel  
a Kateřina Michalec,
učitelky, česká škola KuBik ve 
Frankfurtu nad Mohanem

Těšíme se, až za naším Srdcem 
a přáteli do partnerské školy ve 
Vejprnicích budeme moci přijet.



Hledáme další srdcaře. Připojíte se k nám? 

7. ročník celostátního projektu Srdce s láskou  
darované vyhlásíme na začátku září! 

Podrobné informace o všech ročnících najdete na 
www.srdceslaskou.cz včetně galerie všech soutěžních prací.

Srdce s láskou darované je také na Facebooku! www.srdceslaskou.cz
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Srdce pro Rosku

Kategorie MŠ + 1. a 2. třídy ZŠ

ZŠ a MŠ Kyjovice
Třída Pastelka (19 dětí) pod vedením paní učitelky Miroslavy Rychtářové  
a Miroslavy Milotové

V září se objevila na našich vesnic‑
kých zahrádkách žlutá sluníčka 
květů slunečnic, která nás okouz‑

lila tak jako Vincenta van Gogha. Květy 
jsme s  dětmi malovali na plátno i  na 
výkresy, nalepovali z  papírů, vytvářeli 
slunečnicová sedátka z lepenky.

Dozvěděli jsme se, že tento krásný květ 
je symbolem Unie Roska, která pomá‑
há lidem s roztroušenou sklerózou. Ta‑
to nemoc se léčí v nedalekých lázních 
Klimkovice. Rozhodli jsme se, že letos 
se v rámci soutěže Srdce s láskou daro‑
vané pokusíme potěšit svým konáním, 
nápady i  výtvory lidi s  touto nemocí. 
Prohloubili jsme kontakty, které jsme 
navázali v minulé době s kulturní pra‑
covnicí lázně Klimkovice, a  představili 
jsme jí náš projekt. Nápad dostal zele‑
nou. Na třídních schůzkách pro rodiče 
jsme náš projekt představili také rodi‑
čům dětí třídy Pastelka naší mateřské 
školy. Ti nám přislíbili pomocnou ruku.

Děti se v  rámci tematických celků se‑
znamovaly s lidským tělem, s tím, co je 
zdraví, co nemoc. Dozvěděly se, že ne 
vždy je vše v  životě snadné. Paní uči‑
telky se zúčastnily v lázních Klimkovice 
konference eReS, na které představily 
letošní projekt Srdce pro Rosku. Ob‑
držely letáčky a brožurku s komiksem, 
kde je vysvětlováno, co je roztroušená 
skleróza a jak se projevuje. Paní učitel‑
ky následující dny pracovaly ve svých 

hodinách s příběhem z komiksu, který 
dětem přibližuje danou problematiku 
srozumitelnou formou.

Cílem našeho projektu je upozornit ve‑
řejnost na problematiku roztroušené 
sklerózy, ale především potěšit lidi, kte‑
ří s danou nemocí bojují. S rodiči jsme 
se dohodli, že společně vyrobíme sym‑
bolické panenky jménem Roska.

V  říjnu se uskutečnila výtvarná dílna 
pro maminky s  dětmi. Společně jsme 
modelovali z keramické hlíny květy slu‑
nečnic, které děti následně samy glazo‑
valy. Květy představují hlavičky panen‑
ky Rosky.

V listopadu se uskutečnila v MŠ tvořivá 
dílna pro tatínky a jejich děti. Ti pokra‑
čovali ve výrobě tělíček panenek Roska. 
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Soutěžní video:

Adámkův tatínek zajistil vhodné větve, 
které Kubíkův tatínek nařezal na po‑
třebnou velikost. Během tvořivé dílny 
si tatínci s  dětmi poradili s  vrtačkou, 
smirkovým papírem, kladívky i hřebíky. 
Bylo to nádherné setkání, při kterém 
předávali zkušenosti svým dětem a ta‑
ké mezi sebou navzájem.

A tak se narodily panenky Rosky – dár‑
ky pro lidi s  nemocí RS. Byly hotové, 
zbývalo je jen dárkově zabalit.

Celý projekt jsme si zdokumentovali. 
Počátkem prosince jsme s  dětmi při‑
pravili výstavku fotografií, které zachy‑
covaly průběh letošního projektu Srd‑
ce pro Rosku. Celá kolekce fotografií 
včetně obrazů slunečnic byla vystave‑
na nejprve ve vestibulu mateřské školy 
a následně na kolonádě v lázních Klim‑
kovice.

V půlce prosince jsme v mateřské škole 
přivítali paní Martinu, obyvatelku naší 
obce, která trpí roztroušenou skleró‑
zou. Děti se seznámily s každodenními 
projevy nemoci, co člověk s  RS může 
zvládnout, co ne, co mu může pomo‑
ci nebo co mu udělá radost. Děti paní 
Martinu zahrnuly otázkami, které je 
v souvislosti s  jejím onemocněním za‑
jímaly.

Od listopadu probíhal nácvik písní na 
vánoční koncert, na kterém vystoupily 
děti mateřské školy společně se členka‑
mi kyjovické Scholy. Děti se pilně učily 
texty a melodie. Společný koncert dětí 
mateřské školy a  Scholy se uskutečnil 
26.  prosince  2019 v  16  hodin v  kapli 
sv. Víta v Kyjovicích. Náš kyjovický kos‑
telík byl tentokrát zaplněn do poslední‑
ho místa, což se projevilo na výši daru 
každého diváka formou dobrovolného 

vstupného. V závěru koncertu byl jeho 
výtěžek předán zástupcům Unie Roska. 
Zde byly také předány dárky pro pa‑ 
cienty s roztroušenou sklerózou.

V projektu Srdce s láskou darované ma‑
jí své místo emoce, pokora, upřímnost, 
snaha pomáhat, dozvědět se nové in‑
formace i tvořit pro radost.

Soutěžní text a foto



MŠ Hvězdička, Kadaň
Třída Lišky (25 dětí) pod vedením paní učitelky Lucie Holcové
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Andělská křídla aneb 
Každý může být pro 
někoho andělem

Kategorie MŠ + 1. a 2. třídy ZŠ

S – spolupráce.
P – přátelství.
O – ochota.
L – laskavost.
U – upřímný úsměv.

Umíte si představit svět, ve kterém 
by byli všichni hodní, přátelští 
a  otevření? Neumíte? Díky na‑

šemu projektu jsme se pokusili udělat 
svět kolem nás hezčí a přátelštější, pro‑
tože pokud začne šířit krásnou myšlen‑
ku malá skupinka, třeba bude mít štěstí 
a rozroste se dál a dál.

A tak začal náš dlouhodobý projekt, je‑
hož největším cílem bylo spojení dvou 
generací, dětí z MŠ a žáků ZŠ, které od 

sebe nedělí velký věkový rozdíl. Vzá‑
jemné návštěvy, poznávání, společné 
akce a  společně trávený čas. Preven‑
ce proti šikaně, navazování přátelství 
a  vzájemná spolupráce při vytváření 
společného díla  – andělských křídel, 
na kterých mělo vlastní pírko každé 
dítě i zaměstnanec mateřské i základ‑
ní školy. Největší spolupráce probíhala 
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mezi předškolními dětmi a  žáky de‑
vátých tříd, neboť obě skupiny v  září 
čeká nový krok, nová škola, nové zku‑
šenosti.

První setkání proběhlo na půdě ma‑
teřské školy. Děti ze třídy předškoláků 
přivítaly ve své třídě žáky deváté třídy. 
Jaké bylo překvapení, že více stydliví 
a málomluvní byli právě deváťáci a na‑
ši předškoláci jim bez zábran ukazovali 
svou třídu. Připravili jsme pro návštěvu 
dárek v podobě otisku rukou ve tvaru 
srdce a  s  podpisem našich předško‑
láků. Společně jsme si zahráli známé 
hry, pohráli si se stavebnicemi a  pro‑
žili společně krásné odpoledne. Toto 
odpoledne se předškolákům a  podle 
ohlasů i žákům devátých tříd velice lí‑
bilo. Začala se pomalu navazovat nitka 
přátelství.

Netrvalo dlouho a  žáci základní školy 
pro nás připravili sportovní odpoledne 
ve své tělocvičně, kde bylo naším úko‑

lem překonávat různé překážky. Čeka‑
la na nás dokonce i odměna – lízátko. 
Navzájem jsme se začali zdravit na ulici 
a už jsme věděli, kdo kam patří.

V Základní škole Na Podlesí jsme se byli 
podívat vícekrát. Děti z vyšších ročníků 
nás provázely na Dnu otevřených dve‑
ří. Zapojili jsme se do sportovních klání 
mezi předškoláky a žáky prvních tříd ve 
skákání přes švihadlo a  točení obručí. 
Byli jsme i  na adventních trzích, kde 
jsme prodávali naše výrobky společně 
s žáky základní školy.

Největším společným dílem bylo vy‑
tvoření obrovských andělských křídel. 
Jeden den v  mateřské i  na základní 
škole byl věnován projektu andělská 
peříčka. Každý žák, pedagog i  další 
zaměstnanci obou organizací vytvořili 
jedno vlastní originální peříčko. V tento 
den probíhaly ve škole besedy na téma 
prevence šikany, jak si vzájemně po‑
máháme atd. Ani mateřská škola nezů‑

stala pozadu a celý den jsme si s dětmi 
vyprávěli, jak se k sobě správně chovat, 
co dělat, když se mi něco nelíbí, nebo 
jsme si vyprávěli pohádky a hledali ře‑
šení, jak se správně zachovat. Vznikala 
originální pírka v  různých barevných 
kombinacích, jichž se nakonec sešlo 
808 kusů. Z  těchto pírek vznikla naše 
obrovská barevná křídla 2 metry široká 
a 6 metrů dlouhá, která i nadále zdobí 
chodbu základní školy, a děti přicháze‑
jící do první třídy na nich mohou najít 
své vlastní peříčko.

Vyvrcholením spolupráce a  společ‑
ných návštěv se stala akademie základ‑
ní školy s názvem Jarní vínek, kde naše 
děti vystoupily s  tanečním představe‑
ním Andělská křídla a  odhalily všem 
společný výsledek. Třeba právě toto 
společné dílo udělá náš svět o kousek 
hezčí a přátelštější. Protože každý den 
můžeme udělat někomu radost pou‑
hým úsměvem a každý z nás může být 
pro někoho andělem.

Soutěžní text a foto
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Zlatá rybka je propojením našeho 
dlouholetého projektu mezigene‑
račních setkávání se seniory z  míst‑
ního Domova Pod Kavčí skálou 
v Říčanech a spolupráce s Odborem 
sociálních věcí a  zdravotnictví MÚ 
Říčany.

Každý máme někoho.
Někoho, kdo nás má rád, kdo se 
o  nás stará, kdo nám pomůže, 

když to potřebujeme, kdo nás obejme 
a rozveselí, když jsme smutní. A tito lidé 
tvoří náš bezpečný kruh. Všichni spo‑
lečně si v kruhu pomáháme a pevně se 
držíme za ruce.

Kdo tvoří náš kruh? Babička, děda, ma‑
minka, tatínek, bráška, kamarád, paní 
učitelka…

Někdy se ale může stát, že to v  kruhu 
přestane fungovat. Že se něco pokazí 
a náš kruh se rozpojí, rozbije se.

Úplně stejně, jako se to stalo Adámkovi 
z našeho příběhu.

Nejdřív se zdálo, že Adámek s  tatín‑
kem zůstali na všechno sami, protože 
se jejich kruh pokazil. Na pomoc při‑
šly kouzelné víly a  zlatá rybka, která 
jim pomohla splnit přání – nebýt sám 
a smutný, mít kamarády a někoho, kdo 
na ně myslí a pomůže jim. Stejné přání 
měla i  babička Libuška z  dalšího pří‑ 
běhu.

Zlatá rybka
MŠ Čtyřlístek, Říčany u Prahy
Třída Zajíčci (26 dětí) pod vedením paní učitelky Jany Michaličkové a Ivany Jirsové
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Představte si, děti, že byste byly 
kouzelné víly a  měly jste možnost 
vyslat zlaté rybky na pomoc. Komu 
byste je poslaly?

Děti začaly přemýšlet, komu by ry‑
bička udělala radost a kdo by ji po‑
třeboval, aby se necítil osamocený.

„Já bych ji poslal tomu chlapečkovi, 
kterému jsme s  tatínkem chystali 
dáreček.“

„Já zase té holčičce, na kterou mys‑
lím a vybrala jsem pro ni s mamin‑
kou panenku.“

„Já bych ji dal panu kapitánovi. 
Tomu, který dříve řídil velikou loď 
a  teď bydlí v  domově pro babičky 
a  dědečky. Vždycky spolu pracuje‑
me a povídáme si.“

„A  já babičce Věrušce. Naučila mě 
válet těsto a má vždycky velikou ra‑
dost, když přijdeme.“

„Já bych dala rybičku babičce Bo‑
bině. Moc rády spolu pracujeme 
a vždycky se hodně nasmějeme.“

Vidím, že máte spoustu báječných 
nápadů.

Já kouzelné víly znám, ale nejsem 
si jistá, že mají dost zlatých rybiček 
pro všechny, kteří se cítí být osamo‑
cení…

A tak jsme přiložili ruku k dílu.

Naše třída se změnila v dílnu. Váleli 
jsme keramickou hmotu, vykrajo‑
vali, lepili, barvili a balili. Šlo nám to 
parádně od ruky.

Připravili jsme celé hejno zlatých 
rybiček a  moc jsme se těšili, až je 
půjdeme předat.

První naše cesta vedla k babičkám 
a dědečkům. Připravili jsme pro ně 
vystoupení a  na závěr jim předa‑

li rybičky. To bylo radosti! Každý si 
svoji rybičku odnesl na pokoj, aby 
mu připomínala, že na něho myslí‑
me a máme ho rádi.

Pro děti, které osobně neznáme, ale 
často si o nich vyprávíme a společ‑
ně s  maminkami a  tatínky pro ně 
připravujeme dárečky, jsme rybičky 
poslali po kouzelných vílách. Našli 
jsme je na úřadě ve městě na Od‑
boru sociální péče a  zdravotnictví. 
Z  rybiček měly obrovskou radost 
a hned je vyslaly k dětem do rodin 
ze sociálně znevýhodněného pro‑
středí.

Vůbec netušíte, kolik toho kouzel‑
né víly z  našeho úřadu vědí. A  jak 
báječná návštěva u nich byla. A co 
všechno nám prozradily! Povídali 
jsme si opravdu hodně dlouho ne‑
jen o  tom, že pocit osamocení je 
jedním z největších trápení v živo‑
tě, ale i o dalších důležitých věcech. 
O pomoci, porozumění, o dětských 
právech, ale i našich povinnostech.

A  také o  tom nejdůležitějším. Že 
když chceme být součástí našeho 
pevného kruhu, i  my se musíme 
starat o ostatní a pomáhat jim, mít 
je rádi, myslet na ně a třeba je i obe‑
jmout…

Zlatá rybka je jako symbol, vyslech‑
ne nás, nezradí, myslí na nás a po‑
může nám.

Soutěžní text a foto

Soutěžní video:

Jak skvěle funguje náš kruh, jsme se 
měli možnost přesvědčit v  minulých 
složitých týdnech. Nejen, že se báječně 
podporuje celá naše třídní parta za po‑
moci počítačů a našeho Zaječího zpra‑
vodaje, ale myslíme i  na naše přátele 
z DPKS v Říčanech. Maminky s pomocí 
dětí pro ně našily spoustu roušek. Ne‑
zapomněli jsme na ně ani s drobnými 
dárečky o Velikonocích a dodávkou sa‑
zeniček květin do naší společně budo‑
vané zahrádky. Babičky a  dědečkové 
na oplátku pro nás všechny píší krásné 
dopisy a pozdravy. Starají se o květiny, 
které jim zasadily děti. Všichni se moc 
těšíme, až náš kruh budou zase spojo‑
vat i dotyky dlaní a obejmutí.
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Celý příběh odstartovalo darova‑
né plátno. Rozhodli jsme se z něj 
vyrobit tašky na nákup. Na něko‑

lik týdnů v adventní době se z nás stali 
malí designéři. Malovali jsme, potisko‑
vali, stříhali a žehlili. Paní učitelka a ma‑
minky dětí ze třídy nám pomohly ušít 
tašky, které pak děti pomalovaly podle 
vlastní fantazie fixami na textil. Kdo si 
netroufl na malování, mohl se realizo‑

vat pomocí bramborových razítek ve 
tvaru srdíčka. A toho se pak už málokdo 
bál. Vyzkoušeli jsme si i věci, které dělají 
často jen dospělí. Jako třeba psaní, kdy 
jsme psali podle vytvořené šablony, 
anebo žehlení, ke kterému nás mamin‑
ka doma nepustí. S  láskou vyrobené 
tašky jsme předali do pekárny v  naší 
obci, kde nám naši rodiče a  prarodiče 
kupují dobroty. Zde je místní obyvatelé 

dostávali k nákupu. Tašky z pekárny šly 
v  náruči dospělých do světa. A  to bě‑
hem pouhých dvou dnů. Snad budou 
lidem sloužit třeba právě jako „taška 
chlebovka“ a  nahradí igelitové tašky. 
Naše krásná přírodo, jsme rádi, že tě 
máme, a budeme tě chránit.

Kapitáni
Základní škola  

a Mateřská škola Hvozdná

Tašky z lásky
ZŠ a MŠ Hvozdná, příspěvková organizace
Třída Kapitáni (27 dětí) pod vedením paní učitelky Bronislavy Fialové
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Soutěžní text a foto

Soutěžní video:
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Strom plný pohádkového 
pohlazení a snění

Kategorie ZŠ (3. až 9. ročníky)

ZŠ Porubská 832, Ostrava-Poruba
2. C, 4. A a družina ZŠ (11 dětí) pod vedením paní učitelky Mileny Jedličkové a Andrey Mičíkové 

„Pohádky – to je kouzlo života.“ 
Stella Zázvorková

Bylo, nebylo…  
Máte rádi pohádky? My ano!
Proto jsme se rozhodly, že vyro‑

bíme jeden z  úkolů na Senior ‑junior‑
‑hendikepiádu, což je klání mezi třemi 
sociálními skupinami, v němž se rozví‑
její fyzické a psychické dovednosti, mo‑
torika, obratnost a  jiné. Hlavním cílem 
je ale poznání sebe navzájem, svých 

zvláštností a odlišností. Tento projekt je 
dlouhodobý, podílí se na něm družina 
naší školy a  podporuje jej Úřad měst‑
ského obvodu Poruba. Akce se účastní 
žáci naší školy, senioři z domu s pečo‑
vatelskou službou Astra, hendikepo‑
vaní ze Střediska pracovní rehabilitace 
a Střední školy prof. Matějčka. Posiluje 
sounáležitost mezi třemi na první po‑
hled nesourodými skupinami, které 
si tak rozšiřují obzor, rozvíjejí jemnou 
i hrubou motoriku, kreativitu a logické 

myšlení a mají z toho radost. V dnešní 
hektické době, kdy na sebe nemají čas 
mnohdy ani nejbližší členové rodin, 
jsou taková setkání tří generací vždy 
přínosná pro všechny zúčastněné. 
Sportovní a  vědomostní klání provází 
svým vystoupením skupina Porubští 
trubači.

Dohodly jsme se, že holky z druhé třídy 
– Klárka, Anička, Nela, Verunka, Gabka 
a Anetka budou tvořit hračky a kreslit, 
my holky ze čtvrté třídy a družiny – Ema, 
Valča, Verča, Lucka a Nelinka – budeme 
psát pohádky. Také jsme malovaly po‑
hádkové židličky, které budou stát pod 
kouzelným stromem pohádek. Vyrobily 
jsme obrázkové biografy z krabic, kde si 
může posluchač čtené pohádky prohlí‑
žet společně s obrázky otočným koleč‑
kem na bocích krabice. Pro „pomazlení“ 
máme pro každou pohádku hračku, ke 
které se může posluchač přitulit a po‑
zorně naslouchat. Strom jako symbol 
života a židle jako symbol domova, kde 
se setkáváme jako rodina, byly inspirací 
pro celkový úkol, který jsme pro Senior‑
‑junior ‑hendikepiádu vytvořily.

Pohádky jsme psaly v  družině nejpr‑
ve ručně a  poté na počítači. Psaní se 
v družince u paní vychovatelky Jedlič‑
kové věnujeme často. Velmi nás to baví, 
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Soutěžní video:

motivuje a inspiruje. Je to naše srdeční 
záležitost. Také rády kreslíme a děláme 
lidem radost.

Premiéru má náš strom už za sebou, 
je zatím umístěn u školní družiny ved‑
le jídelny, kde se potkáváme se všemi 
spolužáky a  přáteli, pracovníky školy 
a rodiči. Všichni se mohou zastavit, po‑
sadit se. Oficiální předání našeho díla 
bude poslední květnový pátek, kdy se 
akce Junior ‑senior ‑hendikepiáda bude 
konat na zahradě. Zde budou žáci číst 
pohádky, senioři a  lidé s  hendikepem 
budou poslouchat, manipulovat bio‑
grafem a  mazlit se s  hračkou, která je 
určena k pohádce a pohlazení.

My jsme si pohádky zamilovaly, co vy? 
Přijďte v květnu za námi: propojíme na‑
še světy a spojíme svá srdce… 

Soutěžní text a foto

Akce Senior ‑junior ‑hendikepiáda se bohu‑
žel kvůli opatřením spojeným s  celosvěto‑
vou pandemií nemohla uskutečnit. Pohád‑
kový strom bude však v brzké době Centru 
sociálních služeb v Porubě předán. A zazáří 
na hendikepiádě příští rok.
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Košík plný lásky pro 
miminka neonatologie 
v Ostravě

Kategorie ZŠ (3. až 9. ročníky)

ZŠ Hradec nad Moravicí
Školní klub (15 dětí) pod vedením paní učitelky Petry Tomanové

Spěchalo jsi trochu víc,
nezameškáš vůbec nic!
Balíme tě do lásky
od nožiček po vlásky.
V porovnání ručka tvá
je neskutečně malinká!
Ze srdíčka dárek náš,
čepičku i botky máš.
Dobře bude, zlatíčko.
Bojuj, naše sluníčko!

Život nám někdy staví do cesty 
překážky, kdy přemýšlíme, jestli 
je pro nás tato zkouška nějakým 

trestem nebo snad úkolem, při kterém 
máme dokázat, co všechno vydržíme. 
I přes veškerou starost budoucích rodičů 
a preventivní péči lékařů se může stát, 
že očekávané miminko přijde na svět 
dříve, než je plánováno. Na takovou 
situaci se nelze připravit. Nastávají 
nepředstavitelně těžké okamžiky pro 
celou rodinu. Zoufalství a  strach musí 
v  jednom okamžiku nahradit naděje 
a víra. Je to jako zázrak – v dnešní době 
je možné zachránit nedonošené děťát‑
ko už od poloviny těhotenství a ani ne 
od půl kilogramu jeho váhy.
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Soutěžní video:

Děti ze školního klubu naší školy už 
vědí, jak je důležitá péče na neonatolo‑
gickém oddělení. Rozhodli jsme se také 
přispět k tomu, abychom pomohli ně‑
čím výjimečným pro malinká miminka, 
která bojují o život. A tak zazněla slova: 
„Chceme, aby ta miminka měla stejně 
plnohodnotný život jako my a  užila si 
svoje dětství jako všichni ostatní, tak 
jim tam přišijeme trochu toho štěstí.“

Prvním nápadem byl košík plný lásky. 
Upletli jsme tedy boudičku a dozdobili 
ji srdíčky, aby vypadala jako kočárek. 
Nejsilnějším nápadem však po rozho‑
voru s  vrchní sestřičkou neonatologie 
v Ostravě bylo ušití mrňavoučkých če‑
piček a botiček pro malé, vlastně velké 
bojovníky. V sázce totiž mají to nejcen‑
nější. Vlastní život! Nepředpokládá se, 
že se běžně narodí malinké děťátko, 
proto je pro ně oblečení v obchodech 
prakticky nedostupné. Míra pěticen‑
timetrové „ťapičky“ nebo průměr de‑
seticentimetrové hlavičky nás doslova 
šokovaly.

Trvalo nám opravdu dlouho najít správ‑
nou látku se srdíčky vhodnou pro mi‑
minka, nachystat správný střih, naučit 
se pracovat se šicím strojem i  podpo‑
rovat kamarády s tak silnou myšlenkou 
pomoci. Naše spolupráce však nabrala 
na obrátkách a vlna solidarity se ukáza‑
la i  ve sbírce uspořádané na speciální 

hřejivé deky pro nedonošená miminka 
a potřeby na podkládání dětí v inkubá‑
torech, které pojišťovny nehradí.

Ráda bych citovala anglickou spisova‑
telku Agathu Christie: „Matčina láska 
k  dítěti se nepodobá ničemu jinému 
na světě. Nezná zákon ani slitování, 
pronásleduje a drtí všechno, co jí stojí 
v cestě.“

Maminky se nesmí vzdát! Mateřská 
láska je pohon, který obyčejné lidské 
bytosti dovoluje činit nemožné. My 
s dětmi ze školního klubu jsme v určité 
chvilce dokázali doplnit jeho palivo.

Mateřství je nejlépe placená práce, 
protože odměnou jí je čistá a nenahra‑
ditelná láska. Když se stane žena ma‑
minkou, už nikdy není sama. Ani v my‑
šlenkách. Je vlastně dvakrát  – jednou 
za sebe a jednou za své dítě. Jsme rádi, 
že jsme mohli pomoct a  být na chvíli 
součástí velké rodiny na oddělení neo‑ 
natologie v  Ostravě. Tam vlastně není 
nikdo sám. Vzájemná podpora a  ne‑
skutečná síla se mísí s  vírou a  láskou. 
Čistou a upřímnou.

Někdy je mateřství silnější než zákony 
přírody. Proto věřím, že může přispět 
ke zlepšení zdravotního stavu miminek 
nejen na neonatologii. Vždyť děti jsou 
naše budoucnost a  veškeré investice 

a  úsilí, které do nich vložíme, se nám 
jednou vrátí. Vždycky budou v  našich 
srdcích.

Školní klub ZŠ Hradec nad Moravicí
Petra Tomanová, DiS.

Soutěžní text a foto
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Srdcaři... klauni, kteří 
rozdávají lásku, smích 
a dobrou náladu

Kategorie ZŠ (3. až 9. ročníky)

ZŠ Porubská 832, Ostrava-Poruba
8. C (9 dětí) pod vedením paní učitelky Andrey Mičíkové

Začínali jsme nerozhodně, nápa‑ 
dů tisíce… Myšlenky létaly vzdu‑
chem sem a  tam. V  hlavě jsme 

měli kolotoč nápadů, a tak jsme ho roz‑
točili. Rozhodnutí bylo složité, zvládli 
jsme ho společně. Práce nám šla leh‑
ce, spolupráce dobře. Loutky jako malí 
klauni vzbuzují úsměv a otevírají srdce. 
Září barvami pestrými či duhovými. My 
jsme klauni živí. S  úsměvem na tváři, 
který vám darujeme, a  nic za to ne‑
chceme. Potom přišla na řadu barevná 
trička, červená jako srdíčka, se srdcem 
v modré barvě. Pak jsme přemýšleli, jak 
se budeme jmenovat. Rozhodli jsme se 
být Srdcaři a  k  tomu jsme zvolili pře‑
vleky za klauny. Jako správní klauni 
jsme se rozhodli mít klobouky a k tomu 
mašli na krku. Ještě jsme vytvořili kytič‑

ky pestré jako léto a sluníčko. A to byl 
závěr. V poslední hodině jsme dokončili 
velkého klauna a vložili do něj balonky.

Julča: „Moc se mi líbilo, jak jsme hezky 
spolupracovali. Byla jsem šťastná, když 
jsem viděla radost dětí, když jsme jim 
předali dárečky.“

Srdcař srdce dává všem, lásku, na niž nezapomenem.
Lásku větší nežli strach, úsměv překoná i pád.

Smutek, zlost, strach i bolest pravý srdcař překoná.
Lásku, štěstí dává dál, na nejhorší zapomíná.

S přáteli po boku v cestě nám nic nestojí.
Společná víra nám pomáhá v téhle době jít dál.

(Veronika Vichrová)
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Soutěžní video:

Bára: „Líbilo se mi, jak jsme dětem pře‑
dávali dárky a v  jejich očích jsme viděli 
radost.“

Adam: „Byl jsem rád za úsměvy dětí. Ba‑
vilo mě barvení klaunských triček.“

Zuzka: „V  nemocnici byly moc hodné 
sestřičky. Při vyrábění postaviček jsem si 
hodně pohrála s jejich vzhledem.“

Zuzka K.: „I  přes velkou námahu ta ra‑
dost dětí za to opravdu stála!“

Verča: „Moc se mi líbily naše kostýmy, 
vypadali jsme jako opravdoví klauni se 
srdcem na dlani.“

Předání našich dárků ve FN v  Ostravě‑
‑Porubě na dětském oddělení hemato‑
logie a  ARO bylo nádherné a  milé, po 
celou dobu naší návštěvy vládla radost. 
Měli jsme dobrý pocit z  toho, že jsme 
zlepšili náladu a  na chvíli rozsvítili den 
dětem, které to nyní nemají jednoduché 
a musejí trávit mnoho času v nemocni‑
ci. Nemohou být doma s celou rodinou, 
nemohou chodit ven, do školy, ani se ra‑
dovat se svými kamarády.

Soutěžní text a foto
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Srdce babičce

Zvláštní cena pro školu za školní kolo

ZŠ praktická a ZŠ speciální Jablonné v Podještědí
Celkem 80 prací pod vedením paní učitelky Evy Šulcové a Martiny Zhorné

Dívka:
„Babičko, co je to láska?“

Babička:
„Láska a  dobro  – to jsou nejvyšší lidské ctnosti, 
které nás na naší životní cestě vedou tím správ‑
ným směrem. A přestože právě tato cesta nebývá 
snadná, tak nás nakonec dovede k poznání oprav‑
dového smyslu života, který já vidím v  pomoci 
druhým lidem.“

Dívka:
„Babičko, ty jsi tak moudrá, ale… Co je vlastně ta 
moudrost?“

Babička:
„Já? Moudrá? Je velmi těžké říci, co je moudrost. 
Moudrost je životní zkušenost. Nedá se naučit, 
pokud člověk odmítne poznat minulost. Mou‑
drost se projeví pokorou, slušností, skromností 
a lidskou krásou.“

Dívka:
„A  srdce? Proč se říká, že ho někteří lidé ani ne‑
mají?“

Babička:
„Srdce není jen lidským orgánem, bez kterého se 
nedá žít. Je symbolem lásky, naší opravdovosti. 
Opravdovost se projevuje v konání dobrých skut‑
ků, ty však nejsou v dnešní době samozřejmostí. 
Všichni lidé mají srdce, ale jen někteří jej dokážou 
nabídnout jiným lidem v podobě lidské pomoci.“

Dívka:
„A neměla by být láska spojována s úctou a úcta 
se stářím?“
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Soutěžní video:

Babička:
„Asi by to tak mělo být. Úcta by však 
měla být spojována hlavně s  lidskými 
činy, které jsou správné. Úctu bychom 
měli projevovat člověku spravedlivé‑
mu, odvážnému, obětavému, čestné‑
mu a opravdovému.“

Dívka:
„Jak se v  životě projeví spojení lásky 
s dobrem?“

Babička:
„Jeden moudrý člověk kdysi řekl, že 
láska je největší lidskou ctností, smys‑
lem života. Pravá láska nezištně dává, 
odpouští bez váhání a trpí jen svou ne‑
dokonalostí.“

Dívka:
„Babičko, já bych své srdce ráda věno‑
vala právě tobě. Byla jsi totiž vždy člo‑
věkem obětavým, hodným, slušným 
a  spravedlivým. Nikdy jsi nechtěla nic 
pro sebe, ale vždy jsi myslela na ty dru‑
hé. Protože tu však už nemůžeš být s ná‑
mi, tak ti ho věnuji alespoň symbolicky. 
Osobně bych ho ráda darovala lidem, 
kteří jsou ti věkově blízcí, a to obyvate‑

lům Domova s pečovatelskou službou 
v Jablonném v Podještědí. Doufám, že 
toto ,srdce’ přinese obyvatelům domo‑
va radost a že také ,prolomí ledy’ mezi 
starší a mladší generací. Ukáže na to, že 
my vás chceme poslouchat a poučit se, 
ale zároveň vám – starší generaci – po‑
moci. A snad i starší generace přestane 
zevšeobecňovat, nebude už na mladé 
lidi pohlížet tak negativně, ale bude 
nás posuzovat jednotlivě, a  to podle 
našich skutků.“

Tento text píšu také proto, abych složila 
poklonu neobyčejné ženě, která pomá‑
hala všem svým blízkým. Ženě, která 
byla mou babičkou. Nikdy už nebude 
svět takový, jako byl v její blízkosti.

A jak jsme zhotovili naše srdce? Nejdří‑
ve jsme vytvářeli na školním pozemku 
srdce z toho, co nám poskytla příroda, 
ale každý krok jsme si i vyfotili. Výsled‑
ný obrázek srdce pak byl upraven v po‑
čítačovém programu. Současně jsme 
vyhledávali barevné kontrasty a  při‑
pravovali papírové šablony. Následně 
jsme překládali a vrstvili různé velikosti 
srdce, použili barevnou fólii a osvětle‑

ní tak, abychom mohli zachytit vzniklé 
stíny. A opět jsme fotili. Na závěr jsme 
vytvářeli vlastní kresbu, a  to obrázky 
mladých a  starších lidí. Ani tato práce 
nebyla vůbec lehká, neboť se opět pra‑
covalo s  fólií a  vrstvením jednotlivých 
portrétů. Vznikla tak ucelená výtvarná 
řada, kdy podle paní učitelky nebylo 
možné, aby ve školním kole mohl být 
vyhlášen vítěz soutěže. Do projektu 
Srdce s láskou darované tedy posíláme 
celou tuto sadu, která také symbolizuje 
to, že jsme velmi dobrým kolektivem. 
Umíme se totiž navzájem podpořit 
a pomoci si.

Natálie P., žákyně 8. ročníku

Soutěžní text a foto
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Láskovník pro Austrálii

Zvláštní cena předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

ZŠ a MŠ Předměřice nad Labem
3. A (22 dětí) pod vedením paní učitelky Jitky Samkové

Láskovník
(Pro všechny, co potřebují lásku, 
obzvláště pak pro Austrálii)

Jsme spolužáci a kamarádi ze 3. A ze 
ZŠ a  MŠ Předměřice nad Labem. 
Když jsme při hodině prvouky pro‑

bírali téma domov, bavili jsme se s paní 
učitelkou o  rodině, rodičích, prarodi‑
čích, domácích mazlíčcích, ale i o dět‑
ských domovech, útulcích, ozdravov‑
nách či domovech pro seniory, o lásce 
a soucitu. Uvědomili jsme si, jak je ten‑
to cit důležitý a nezbytný k tomu, aby‑
chom se cítili spokojeně a šťastně. Jaké 
velké štěstí máme, že žijeme v milující 
rodině.

Tou dobou se paní učitelka od jedné 
maminky dozvěděla o  soutěži Srdce 
s  láskou darované a  rozhodla se nás 
do ní také přihlásit. V naší třídě jsme se 
domluvili, že vypěstujeme keř láskov‑
ník a otrháme z něj zralé plody. Když je 
spojíme v  jeden, vytvoříme tak spous‑
tu lásky pro všechny, kteří ji potřebují. 
Obzvláště pak v  požárem sužované 
Austrálii.

Ponořte se tedy s námi do světa kouzel, 
dětské kreativity a bezbřehé fantazie.

Stačí semínko lásky zasadit, dobře se 
o něj starat a trpělivě čekat, až vyroste, 
vykvete a  začne plodit. Díky naší péči 
a  lásce vyrostl keřík velice rychle, vy‑
kvetl a obalil se spoustou srdíček. Keřík 

jsme očesali a z 24 srdcí vytvořili jedno 
veliké.

Ne nadarmo se o  naší zemi říká, že je 
srdcem Evropy. Važme si tedy více naší 
krásnou přírodou protkané zemičky, ve 
které žijeme a jejíž součástí všechna ta‑
to srdce jsou.

Važme si lásky, kterou my děti umíme 
dávat, ale chceme také dostávat.

Važme si moudrých babiček a dědečků, 
kteří nemohou za to, že již zestárli.

Nedopusťme, aby zůstali ve stáří sami.

Držme palce a  pomáhejme všem dě‑
tem, které tak statečně bojují se svou 
nemocí či handicapem, nebo neměly 
to štěstí a nevyrůstají v milující rodině.

Nedopusťme, aby bylo ubližováno zví‑
řatům, která tu byla dříve než my lidé, 
a pomáhejme jim.

Naše srdce z lásky tedy nepatří jednot‑
livci, naše srdce z lásky patří všem, kdo 
lásku potřebují a kdo si ji zaslouží.

Jednotlivá srdce jsou plody našeho lás‑
kovníku, který si může doma vypěsto‑
vat úplně každý.
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Soutěžní video:

A  protože nejsme sobečtí, myslíme 
v  tyto dny i  na Austrálii, kterou sužují 
veliké požáry a kde umírá spousta živo‑
čichů a  rostlin. Území bez života je již 
velké jako naše krásná země. Pro nás, 
malé třeťáčky, je to naprosto nepřed‑
stavitelná věc. Rozhodli jsme se tedy, 
že všechna naše srdce spojená v jedno 
pošleme do Austrálie. Naše paní učitel‑
ka se přes kamarádku a  její příbuzné 
žijící v Austrálii dopídila nadace Victo‑
ria, kterou zaštiťuje zoologická zahrada 
v Melbourne.

Paní učitelka angličtiny nám tedy pře‑
ložila dopis do anglického jazyka, při‑
ložili jsme fotografii naší třídy, paní uči‑
telka srdce zabalila a společně jsme jej 
odnesli na poštu.

Pokud se podíváte na naše video, vše 
tam uvidíte.
 
Tento příběh napsal život sám a  nám 
je moc a moc smutno z  toho, že umí‑
rají klokani, téměř vyhynulé koaly a jiní 
živočichové. K jejich záchraně je přece 
zapotřebí spousta lásky. Buďme rádi, 
že je mnoho lidí, kteří ji mají a  umí ji 
rozdávat.

Valinka, Barunka, Terezka, Andělka, 
Anička, Alička, Márinka, Lenička, Anička, 

Ilarka, Vojta, Šíma, Tom, Serhij, Máťa, 
Maty, Honzík, Pepča, Kryštůfek,  

Venoušek, Fíla, Andrej  
a paní učitelka Jitka Samková

Soutěžní text a foto

Slíbila jsem nadaci v Melbourne, že na pomoc volně žijícím zvířatům zasaženým po‑
žáry uspořádáme na naší škole finanční sbírku. Plány nám dočasně zhatila moje ne‑
moc a na ni navazující uzavření školy v důsledku koronavirové pandemie. Do školy 
se však opět vracíme, a tudíž můžeme nyní dostát svému slibu a sbírku uskutečnit.
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Kočičí srdce
ZŠ a MŠ Božkov
Školní družina (22 dětí) pod vedením paní učitelky Karly Vovsové

1. scéna: Sobotní odpoledne 
na farmářském trhu
„Dobrý den.“

„Dobrý den, tak co si dáte? Borůvky, 
jablka, mátu, jahody, skořici s  cukrem, 
hořčici s koprem?“

Paní Věra Mattasová vaří vynikající do‑
mácí marmelády a hořčice všeho druhu 
a penězi za ně utrženými podporuje 90 
toulavých koček v rámci organizace na 
ochranu zvířat Svoboda zvířat.
To se mi líbilo!

2. scéna: Při pročítání časopisu Age
„Dobrý den. Jsem projekt Srdce s  lás‑
kou darované a podporuji tradiční lid‑
ské hodnoty, jako jsou láska, přátelství, 
soudržnost a vzájemná úcta.“

To se mi také líbilo!

Zvláštní cena předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
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Soutěžní video:

Soutěžní text a foto

3. scéna: V ZŠ Plzeň ‑Božkov
„Dobrý den. Jsme děti ze školní družiny 
Základní školy Plzeň ‑Božkov a rozhod‑
ly jsme se darovat svá srdce toulavým 
kočičkám a  organizaci Svoboda zví‑
řat – sekce kočky.”

A protože se nám to všem líbilo, udě‑
lali jsme to takto:
 Na zbytky prkýnek jsme namalovali 
kočky, které jsme vystavili ve vestibulu 
naší školy.

 Vyrobili jsme „srdcovou kasičku“, do 
které mohl kdokoliv přispět libovolnou 
částkou. Za ni pak obdržel opět námi 
vyrobenou placku ve tvaru kočky, kte‑
rou si mohl hrdě připnout na tričko.

 Dřevěné kočky jsme pak prodali na 
školním jarmarku a  výtěžek přisypali 
do srdcové kasičky.

 Zavolali jsme paní Věře Mattasové, 
zda by byla tak hodná a  pro kasičku 
s hotovostí ve výši 3500 korun si přijela.

Předání se nám líbilo. Ne ne ne, to by 
bylo příliš slabé slovo! Předání bylo fan‑
tastické! Paní Mattasová byla dojatá až 
k slzám a třásl se jí hlas, když dětem dě‑
kovala: „Za peníze, které jste nám daro‑
vali, budou mít naše kočičky celý měsíc 
jídlo na váš účet.” 

Myslím, že teprve až při předání si děti 
uvědomily, jak krásné je pomáhat a že 
to stojí za to. Pomáhat nezištně, neboť 
odměnou je radost obdarovaných. 
A  přestože jsme darovali peníze, ne‑
jsou to právě ony, co nám přináší štěstí. 
Pravé štěstí je přítomnost lidí se srd‑
cem na dlani.

Děkuji dětem, byly úžasné! Děkuji paní 
Věře Mattasové za její obětavost! Děku‑
ji všem, kteří darují svá srdce při orga‑
nizaci soutěže Srdce s láskou darované.

S pozdravem Karla Vovsová
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Srdce pro statečné 
babičky z Arcusu

ZŠ a MŠ Libouchec
Zpěváčci školního sboru (18 dětí)  
pod vedením paní učitelky Libuše Krupičkové a Markéty Backertové

„Když tě život srazí na zem, 
otoč se na záda a dívej se na hvězdy.“
Doreen Virtue, americká spisovatelka

Dámy z ústeckého Hobby klubu sdru‑
žení Arcus* („bábušky“, jak jim děti 
říkají) život na zem srazil v  podobě 

zákeřné nemoci.

Ale nevzdaly to, bojují, užívají života, po‑
máhají a  předávají lásku druhým. A  svou 
nezlomnou vůlí žít plnohodnotný život 
inspirují a učí nás „dívat se spolu s nimi na 
hvězdy“.

A právě těmto bojovnicím jsme letos s lás‑
kou věnovali svá srdíčka (nejen perníková).

S  členkami arcusáckého Hobby klubu ka‑
marádíme již dlouho. Když jsme začínali 

Zvláštní cena předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
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Soutěžní video:

Soutěžní text a foto

zpívat s  naším školním sborem, často 
jsme vystupovali o Vánocích na trzích, 
v kostele… a „bábušky“ napadlo uplést 
nám slušivé kulíšky a šály, aby nám na 
vystoupeních nebyla zima. Tak vznikl 
název sboru „V kulichu“, a kdykoli v zi‑
mě zpíváme, hřejí nás nejen kulíšky, 
ale i  vědomí, že na nás někdo myslel. 
Společně tvoříme ve vánočních dílnič‑
kách a setkáváme se na našich vystou‑
peních.

K letošním Vánocům jsme si nadělili 
srdíčkovou akci:
S  Kulíšky jsme uspořádali pro členky 
Hobby klubu vánoční koncert, který 

jsme uvedli hymnou Srdce (známe ji 
dobře z  předchozího ročníku ), pře‑
dali babičkám perníková srdce, spo‑
lečně jsme tvořili dárečky a přání s po‑
selstvím dobré nálady a ty jsme potom 
rozdávali náhodným kolemjdoucím na 
vánočních trzích v Ústí nad Labem.

Bylo krásné pozorovat, jak si děti bez 
okolků „adoptovaly“ každé svou „bá‑
bušku“, po cestě městem ji opatrovaly 
a  užívaly si společnou radost při pře‑
dávání dárků lidem. Podařilo se jim 
vykouzlit úsměvy ve tvářích obdarova‑
ných a předat poselství naděje a dobré 
nálady.

Své srdce s láskou jsme tak k Vánocům 
darovali, ale také dostali všichni v  po‑
době nádherných společně prožitých 
chvil.

Pevně věříme, že poselství předávat 
nezištně lásku a  radost druhým inspi‑
rovalo obdarované a poputuje dál…

Zvedněte hlavu, vidíte? Nebe je plné 
hvězd!

* Arcus je spolek onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel z Ústí nad Labem 
a širokého okolí. Nemocným pomáhá vyjít z izolace a najít nový úhel pohledu na svět a opětovně 
se zapojit do plnohodnotného života. Jeho odnoží je Hobby klub, v němž se scházejí tvořivé dámy, 
které svými výrobky dělají radost jiným. Naposledy např. našily a vyšily návleky na ruce pro pa- 
cienty Oddělení následné péče v Ryjicích.
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Práce pro Zemi  
jako životní postoj

Zvláštní cena Za pomoc Zemi

Tvorba přírodní zahrady a další pro‑
jekty
Rádi bychom se podělili o  naše nápa‑
dy na práci pro Zemi. Učíme sebe i děti 
partnerství s přírodou. Jednotlivé akti‑
vity na sebe navazují a dohromady vy‑
tvářejí dlouhodobý výchovný efekt.

PŘÍRODNÍ ZAHRADA
Budování živých staveb z  vrbového 
proutí
Děti samy navrhly tvar a rozložení prou‑
těných staveb na školní zahradě. Zákla‑
dy pomohli vykopat rodiče a  učitelé. 
Některé děti pomáhaly shánět proutí 
a  pak už jsme jenom sázeli, zaplétali, 
zalévali…

Výsledkem jsou proutěné stavby, ve 
kterých si děti hrají a  kde se ukrývají 
naši malí kamarádi – hmyz i ptáci.

Budky, krmítka a pítka pro ptáky
Opravujeme a  vyvěšujeme budky pro 
ptáky v pracovních činnostech i v dru‑
žině. Ptáky pozorujeme tak, abychom 
je nerušili. Pozorovatelny s dalekohledy 
a atlasy ptáků jsme zřídili v každé třídě.

Svá pozorování děti zapisují.

V  jedné z  budek se nám uhnízdily sý‑
korky. Ty jsme okroužkovali s odborní‑

kem z České společnosti ornitologické, 
se kterou spolupracujeme.

Žák 5. třídy donesl hmyzí hotel, který 
vyrobil pro naši zahradu s otcem.

Práce pro přírodu zajímá i  pedagogy 
a  rodiče. Ti vyrobili a  na stodolu v  za‑
hradě nainstalovali budku pro rorýse. 
S  dětmi jsme pak ptáky lákali pouště‑
ním nahrávky ptačích hlasů. Třeba se 
u nás příští rok ubytují.

S  rodiči i  ve výuce jsme na jaře vy‑
pouštěli ježky, kteří přezimovali v zá‑

chranné stanici v  Rudě nad Moravou. 
Sami by kvůli nízké váze zimu stěží pře‑
žili.

Celkem jsme roznesli a na různá místa 
v  okolí Bohutína vypustili osm ježků. 
Některé z aktivních dětí spolupracovaly 
se záchrannou stanicí i dále a dokrmo‑
valy ježky doma v králíkárně.

Ve škole jsme zřídili badatelský kou‑
tek. Děti, rodiče i pedagogové sem no‑
sí přírodniny, které našli při svých toul‑
kách přírodou. Společně a vzájemně se 
tu vzděláváme.



Mnozí nadšenci pro přírodu a  život 
v  ní navštěvují při škole fungující pří‑
rodovědný oddíl. V  něm poznáváme 
přírodu víc do hloubky a učíme se s ní 
žít v souladu. O poznatky se pak dělíme 
s rodiči i se spolužáky.

A co nás čeká se školní zahradou dá‑
le?
Na jaře chystáme vybudování jezírka 
pro vodní rostliny a hmyz, ptákům bu‑
de sloužit ke koupání i na pití. A třeba 
přijdou i žáby nebo užovka. Kromě vy‑
výšených záhonů vznikne také bylinko‑
vá spirála a broukoviště.

Snažíme se, aby naše školní zahrada 
byla útočištěm pro zvířata, pro která už 
v krajině nezbývá místo. A pořád je tu 
dostatek prostoru pro naši hru a odpo‑
činek.

NAŠE DALŠÍ PROJEKTY
Globální oteplování
Celoškolní projektový týden v  době, 
kdy se za ochranu klimatu leckde stáv‑
kuje.

Proč se Země otepluje a  co to dělá 
s různými zvířaty i s námi? Proč vymírají 
lední medvědi a co s tím můžeme udě‑
lat my v Česku? Naši druháci si hrají na 
zvířecí sněm a hledají řešení a pomoc.

Další třídy se také zapojují. Žáci třetí 
třídy malují velký plakát s nápisem „Ne‑
máme žádnou planetu B“ a umísťují ho 
před školu na plot. Páťáci se soustře‑
ďují na ochranu vody, která v  krajině 
ubývá, a se svými poznatky navštěvují 
mladší spolužáky ve třídách. Apelují 

na šetření vodou v  rámci školy. V  ma‑
tematice dokáží spočítat, kolik vody 
můžeme ušetřit např.  při čištění zubů 
nebo sprchování. Příkladem praxe je 
zalévání naší zahrady výhradně dešťo‑
vou vodou, kterou sbíráme do nádoby 
pod okapem.

Jak souvisí globální oteplování s hlado‑
morem, informuje v  té době materiál 
ve školním badatelském koutku.

Už jste někdy slyšeli o  ekosystémo‑
vém akváriu? Naši druháci se jej po‑
koušejí vytvořit v  pracovních činnos‑
tech. Kořeny monstery vytahují z vody 
živiny a  vodu přirozeně čistí, stačí jen 
dolévat.

Zbytečné plasty
Trápí nás zbytečné a  jednorázové 
plasty.

Nezbývá, než o  nebezpečí pro život 
v  mořích informovat naše blízké, spo‑
lužáky, rodiny, obec, veřejnost. Nejdří‑
ve si zjistíme informace a  zpracujeme 
je, aby naše okolí porozumělo tomu, 
jaký to má smysl. Výsledek vystavíme 
na veřejném místě ve škole a následně 
i v obci.

Poprosíme maminky, aby nám svačinu 
nekupovaly ve zbytečných obalech. 
Místo sáčků a  kapsiček stačí přesní‑
dávka ve skle a jídlo v krabičce, kterou 
použijeme opakovaně. Na školní vý‑
lety nosíme v  zásobě prázdné plasto‑
vé sáčky a  při nákupech prosíme, aby 
nám paní prodavačky daly zboží právě 
do nich, nebo dáváme přednost papí‑

rovým obalům. Plastové lahve znovu 
naplňujeme.

V  pracovních činnostech se snažíme 
odpadové plasty zpracovat na něco 
nového a znovu je využít. Odpad se tak 
stává surovinou.

Sýček obecný v ohrožení
Sýček obecný byl dříve naší nejhojnější 
sovou. Kvůli činnosti člověka, zeměděl‑
ství a automobilismu vyhynulo za po‑
sledních 40 let devadesát procent jeho 
populace. S  dětmi jsme na tento fakt 
chtěli upozornit. Ve výtvarné výchově 
a v pracovních činnostech jsme vytvo‑
řili velký plakát – koláž krajiny, kde sý‑
čci žijí. Znázorňoval místa, která sýčky 
ohrožují, a místa pro sovičku bezpečná. 
Plakát jsme vystavovali na vánoční be‑
sídce, kde děti zároveň nabízely svoje 
výrobky. Do vyrábění na pomoc sýč‑
kům se zapojili i rodiče a učitelé. Získali 
jsme asi 5000 korun, které jsme věno‑
vali České společnosti ornitologické na 
ochranu sýčků.

Učíme se naši práci popsat a předá‑
vat o ní zprávy do světa
Naše úsilí popisují děti v českém jazy‑
ce, slohu, mluví o něm doma…

Informace o stavu přírody a své nápady 
posíláme dál. Třeba i zasláním do této 
soutěže, byť žádná z aktivit nebyla dě‑
lána kvůli soutěžení. Soutěže totiž mě‑
ní vnitřní motivaci často na vnější.

Pracujeme pro Zemi, protože nás to 
prostě baví a přejeme si, aby nám pří‑
roda vydržela alespoň taková, jakou ji 
poznáváme nyní.

2–3/2020

41ZŠ BOHUTÍN

Soutěžní video:

Soutěžní text a foto
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Srdce pro Zemi
ZŠ Hanspaulka, Praha 6
3. B (25 dětí) pod vedením paní učitelky Markéty Platzové

Stav planety nenechává nás, hlou‑
bavé třeťáky, v klidu. Zvolili jsme si 
ji, jí chceme dát srdce. A ne leda‑

jaké. Lípa je se svými listy jedinečným 
vzkazem, poselstvím. Zasazením lípy 
se planetě chceme omluvit za všechny 
lidské skutky, které ji poškozují. Dává‑
me jí dárek, kterému příroda rozumí. 
A ta se o něj bezelstně a láskyplně dělí 
právě s lidmi. Zabalí do něj mnohem ví‑
ce dárků pro nás. Vzduch, co dýcháme. 

Stín, je ‑li slunce ve svém živlu. Krásnou 
píseň listů ševelících ve větru. Symfonii 
ptačích hlasů, když v  koruně najdou 
útočiště. Opojný koktejl vůní, když 
se květy rozvinou. Uklidňující bzukot 
hmyzu, který v ní najde lahodný nektar. 
Léčivou sílu na neduhy chladných dní 
i zlomených srdcí.

Je to věrný přítel, dobrý posluchač i ti‑
chý svědek.

Naše lípa vyklíčila do světa ve stejném 
roce jako my, třeťáci. Těšíme se, že ji jed‑
nou třeba ukážeme svým vnoučatům 
a povíme jim ten náš dnešní příběh.

Příběh lípy
Když jsem vykoukla na svět, krásně svítilo 
sluníčko a prohřívalo náruč mojí mamin-
ky. Bylo mi v ní příjemně teplo a brzy jsem 
začala mávat svými lístky na svět. S dal-
šími sestřičkami jsme si hrály a  ve větru 

Zvláštní cena Za pomoc Zemi
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43ZŠ HANSPAULKA, PRAHA 6

Soutěžní video:

Soutěžní text a foto

třepetaly svými větvičkami. Ve školce 
jsme pěkně rostly a s napětím čekaly na 
den, kdy se přestěhujeme každá do no-
vého domova. Když se přiblížil ten můj, 
nevěděla jsem, co mě čeká. Vybraly si mě 
prý nějaké děti.

„Děti? Co to je?“ ptala jsem se nervózně 
starších sestřiček, ale ty vždy jen zašumě-
ly větvemi. Jen jedna tiše zaševelila lístky: 
„Jsou to lidská mláďata, pozor na ně.“

O lidech už jsem slyšela. Budu -li mít štěs-
tí, nemusím se bát, ale pokud štěstí mít 
nebudu…

Den stěhování se přiblížil. Ráno ještě celá 
ospalá vidím, jak si pro mne mlhou kráčí 
člověk. Těším se, ale zároveň mnou otře-
se chlad strachu. Opouštím teplou náruč 
a  moje cesta už se nedá zastavit. Snad 
nebude nešťastná.

Slyším vítr a v něm se nese zvláštní zvuk. 
Je radostný a uklidňuje moje roztřesené 
větve. Tak tohle jsou děti. Všichni mluví, 
všichni si na mne chtějí sáhnout, ach po-
zor, pozor na mé větve, ale… Uvědomuji 
si, že ty doteky jsou příjemné, měkké, 
teplé a  hladivé. Opatrně mne zvednou 
a lehce mne položí. Položí do teplé náru-
če mojí maminky.

Jsem zpět u ní, mám štěstí.
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Stromy dětí
MŠ Jahodnice, Praha 9 – Kyje
Členové ekotýmu (30 dětí) pod vedením paní učitelky Moniky Mikulenčákové
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Zvláštní cena Za pomoc Zemi

V  rámci projektu Ekoškolka s  vy‑
braným tématem Prostředí vy‑
mýšlely děti, jak bychom mohli 

obohatit naše prostředí. Přišly s mnoha 
nápady, které postupně realizujeme. 
Jedním z  nich bylo vysázet ovocné 
stromy na školní zahradě a alespoň je‑
den strom na veřejném prostranství.

Do projektu Pomáháme Zemi se tedy 
hlásíme s naší akcí Stromy dětí MŠ Ja‑
hodnice.

Na stromky vybíráme peníze ve třídách 
a také jsme založili veřejnou sbírku, aby 
tento krásný nápad dětí mohl podpořit 
každý, kdo v tom vidí smysl.

Veřejnost informujeme o  naší sbír‑
ce prostřednictvím článku v  Listech  
Prahy 14.

Velice nás těší zájem a podpora rodičů, 
kteří nám kromě jiného zprostředkovali 
prostor k vysazení stromu a spolupráci 
s organizací Lesy hlavního města Prahy. 
Ta nám poradí, které stromy ideálně 
vysadit, a při finální akci nám pomůže 
s výsadbou.

Věříme, že vysazený strom na veřejnos‑
ti propojí místní obyvatele a  pro děti 
bude i  po odchodu z  mateřské školy 
symbolem spolupráce a toho, že i ma‑
lými kroky se dá dosáhnout velkých 
změn, že naše péče o okolní prostředí 
má smysl. Především to ale už navždy 

bude jejich strom, výsledek jejich úsilí 
a spolupráce.

A jak si naši akci představujeme?
Ve třídách se mohou rodiče s  dětmi 
účastnit ankety o  tom, jaké stromy by 
si na naší školní zahradě přáli. Odpově‑
di během února vyhodnotíme, zkon‑
zultujeme s  odborníkem a  vybereme 
to nejlepší možné řešení, ideálně tedy 
stromy, které si děti přejí, a zároveň ta‑
kové, kterým se bude dařit.

Sbírka na Stromy dětí MŠ Jahodnice 
bude ukončena na konci února a  na 

jaře chceme uspořádat veřejnou akci 
se slavnostním zasazením stromů. Za‑
zpívá nám k tomu sbor a po odvedené 
práci si dáme i něco malého na zub.

Zemi ovšem pomáháme i jinými způ‑
soby:
 Třídíme domácí i školní odpad.
 Sbíráme odpadky pohozené v  okolí 
naší školy.
 S  pomocí rodičů obohacujeme naši 
školní zahradu o  krmítka, ptačí budky 
a chystá se i hmyzí hotel.
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Soutěžní video:

Soutěžní text a foto

Na školní zahradu zakoupíme dva 
ovocné stromy – třešeň a jabloň a na 
veřejném prostranství zasadíme dub 

červený.

Vzhledem k událostem kolem pande‑
mie se tak nestalo na Den Země, ale 

plánujeme to na 22. červen.

Všichni se už těšíme!
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Srdce pro naši 
partnerskou školu  
ZŠ Vejprnice

Zvláštní cena za šíření myšlenky projektu v zahraničí

Česká škola KuBiK ve Frankfurtu nad Mohanem
3. třída (7 dětí) pod vedením paní učitelky Miloslavy Schwebel

Celý školní rok se naše děti z  České školy KuBiK 
ve Frankfurtu nad Mohanem těšily na další kolo 
soutěže Srdce s láskou darované a vymýšlely, ko‑

mu bychom to letošní srdce tak mohli darovat.

S Českou republikou nás spojují nejen naše rodiny, kte‑
ré pravidelně navštěvujeme, ale od roku 2018 i Základní 
škola Vejprnice v Plzeňském kraji, která se díky dobrým 
kontaktům paní učitelky Miloslavy Schwebel stala naší 
partnerskou školou. Někteří pilní žáci naší druhé a třetí 
třídy dokonce o německých školních prázdninách ško‑
lu navštěvují. Pro vejprnickou školu jsme již tvořili se‑
znamovací nástěnku s našimi fotografiemi, domovem 
a kreslili pro ni různé obrázky. Minulý rok byly dokonce 
některé naše paní učitelky s dětmi ve vejprnické škole 
na exkurzi. Vrátily se naplněné spoustou nových zku‑
šenosti a  nápadů, nadšené z  konceptu a  moderního 
vybavení školy. Učitelský tým ve Vejprnicích je nám 
dobrým partnerem a my jsme za jejich pedagogickou 
podporu a spolupráci velmi vděčni.

V tomto roce se naši žáci a pedagogové už nemohou 
dočkat návštěvy delegace z naší partnerské školy a na‑
vázání nových přátelství.

O adresátovi našeho srdcového a zároveň i srdečního 
díla jsme tedy měli jasno. A o dílu samém také: načrt‑
li jsme srdce, které je ze všech stran drženo dětskýma 
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Soutěžní video:

rukama, a  symbolizuje tak myšlenku 
sounáležitosti. Jak by ale mělo vypadat 
a  hlavně z  jakého materiálu by mělo 
být? Volba nakonec padla na sklo, které 
má v České republice dlouhou tradici. 
A  tak jsme se vypravili do sklářského 
ateliéru Durchblick. S  opracováváním 
tohoto materiálu naše děti ještě ne‑
měly žádné zkušenosti, takže to pro 
ně byla výzva. Počínaly si ale velmi 
zručně. Nejprve děti obkreslily na papír 
své ruce, které potom na skle tvořily 
předlohu. Ze skla si každý vlastní ruce 
také sám vyřezal a poté vykreslil bílou 
barvou až do posledního detailu. Že 
sklo je velmi křehká záležitost, o tom se 
někteří vícekrát přesvědčili. Ošetřovali 
jsme i lehká říznutí, ale i přesto děti pro 

své české kamarády pracovaly s  vel‑
kým nasazením a  vervou. Vyřezávání 
velkého skleněného srdce se ukázalo 
být jednodušší.

Jednu polovinu srdce tvoří česká a dru‑
hou německá trikolora a  jejich barvy 
uprostřed splývají, čímž je znázorněno 
propojení Čech a Německa.

Výroba srdce nás naplňovala nejen ra‑
dostí a  zvědavostí nad tím, jak se dě‑
tem ve Vejprnicích náš výrobek bude 
líbit, ale i novými zážitky a zkušenost‑
mi, které jsme ve sklářské dílně získali. 
Dětem se tam velmi líbilo a  už se ne‑
mohly dočkat, až jejich výrobek bude 
vypálen.

Stojan srdce tvoří železná obruba zasa‑
zená do kamene, i tyto materiály nám 
zprostředkovala majitelka sklářského 
ateliéru.

Srdce pro naše české kamarády pře‑
daly osobně paní učitelka Miloslava 
Schwebel s  dcerou 10.  1.  2020 přímo 
paní ředitelce ZŠ Vejprnice Ludmile 
Jílkové. Všem se dílo velice líbilo a pa‑
ní ředitelka hledala vhodné místo, kde 
vynikne a  bude připomínat naši vzá‑
jemnou spolupráci.

Děkujeme naší partnerské škole ve 
Vejprnicích a těšíme se na další spo‑
lupráci!

Česká škola KuBiK  
Frankfurt nad Mohanem

Soutěžní text a foto
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Z Řecka s láskou
Český krajanský spolek v Athénách
Skupina (30 dětí) pod vedením paní Lenky Kanellia

Na začátku října jsme se rozhodli, 
že se zúčastníme 6. ročníku sou‑
těže Srdce s láskou darované a že 

do projektu zapojíme malé krajánky po 
celém Řecku. A  pak už to svištělo. Vý‑
zva, aby si krajané s dětmi vyrobili své‑
ho motýla se srdečným minivzkazem 
do Čech, na Moravu i do Slezska všem 
babičkám, dědečkům, tetám, strýcům, 
kamarádům a blízkým, které mají rádi, 
se rozlétla po Řecku. Český krajanský 
spolek v  Athénách přizval i  soluňský 
Spolek řecko ‑českého přátelství, aby 
s dětmi také vyrobili motýlky se vzkazy.

Projekt Srdce s  láskou darované byl 
všem od první chvíle sympatický a blíz‑
ký. Stejně jako my podporuje tradiční 
hodnoty, týmovou spolupráci a hlavně 
mezilidské vztahy.

Naším hlavním cílem bylo ukázat, jak 
jsou pro nás lidé v  Čechách důležití 
i  přesto, že bydlí tisíce kilometrů od 
nás, a  propojit jednoduchou myšlen‑
kou krajany po celém Řecku.

„Připojte se k  této krásné myšlence i  vy 
se svými dětmi, ať už žijete v Řecku kde-
koliv!“ roztrubovali jsme po sociálních 
sítích.

Netrvalo dlouho a  první obálky 
s motýlky přiletěly do Athén. Děti psaly 
vzkazy doma, ve škole, na mikulášské 
besídce… Neodolali ani mnozí dospělí! 
A pak konečně po dvou měsících prá‑

Zvláštní cena za šíření myšlenky projektu v zahraničí
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ce, propagace, psaní, stříhání a  lepení 
jsme naše srdce dokončili. Je složené 
z  více než 250 motýlků se vzkazy pro 
naše milované z  České republiky. Tito 
okřídlenci nesou poselství našim ba‑
bičkám, dědečkům a  kamarádům do 
Čech, i  proto nám někteří motýlci ze 
srdce symbolicky odlétají. Modrobílé 
provedení pak odkazuje na barvy řec‑
ké vlajky.

Soutěžní text a foto
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Srdce pro Nellinku 
a Charlottku

Veřejné hlasování na internetu

ZŠ Štětí
1. A (22 dětí) pod vedením paní učitelky Soni Jirotové

11 276 hlasů
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Soutěžní video:

Dobrý den,
jsem učitelka prvňáčků ze zá‑
kladní školy. Musím se přiznat, 

že jsem před začátkem školního roku 
měla z této nové třídy obavy. Když jsem 
na schůzce s  rodiči viděla „tu omladi‑
nu“, pomyslela jsem si něco o genera‑
ci, která bude neustále na mobilu, že 
se její zájmy budou točit kolem Face‑
booku a Instagramu a děti budou až na 
druhé koleji. Prostě, že děti mají děti…

Jak jsem se spletla! A  ani nevíte, jak 
jsem za to šťastná! Již během prvních 
společně strávených chvil s dětmi a po 
setkání s rodiči jsem zjistila, že mé oba‑
vy byly opravdu liché.

Mám třídu plnou naprosto skvělých 
dětí a tyto děti mají úžasné rodiče, kte‑
ří je vedou k  tradičním hodnotám, ke 
slušnosti, vzájemné pomoci, přátelství 
a lásce.

Jelikož se sama zúčastňuji řady charita‑
tivních projektů a na naší škole se sna‑
žím šířit v tomto směru osvětu, zapojila 
jsem do nich i tyto své „nové“ žáky. Přá‑
la bych vám vidět, s  jakým nadšením 
myšlenku pomoci druhým přijali za 
svou.

A nyní již k samotnému výběru „našeho 
srdce“.

Během školní přestávky začátkem říj‑
na minulého roku jsem se dozvědě‑
la o  úmrtí našeho nejpopulárnějšího 
zpěváka Karla Gotta. Byl to šok! Náhlá 
bolest mě úplně paralyzovala. Nejra‑
ději bych utekla domů a  beze svědků 
plakala do polštáře. Bohužel to nešlo. 
Musela jsem se vrátit do třídy a učit.

Děti si však nezaslouží vidět uplaka‑
nou paní učitelku. Zmobilizovala jsem 
všechny síly a pláč si nedovolila. Jsem 
ale asi špatná herečka a hlavně ta moje 
zlatíčka jsou tak empatická, že se hned 
někdo zeptal: „Co se vám stalo, paní 
učitelko?“ Odpověděla jsem, že se stalo 
něco smutného. Nechtěla jsem o  tom 
dál mluvit, protože každý nemusí sdí‑

let moji lásku ke K. G. a  přede mnou 
seděla přece ještě tak malá díťátka. Již 
podruhé během tohoto psaní musím 
přiznat, že jsem se mýlila. Možná malá 
tělíčkem, ale velká srdcem!

Děti dál trvaly na tom, abych jim sdělila 
důvod svého smutku – a  tak jsme na‑
konec celý zbytek vyučování věnovali 
vyprávění, fotkám a písním Karla Gotta.

Když se konalo rozloučení se zpěvá‑
kem na Žofíně, věděly o tom z domova, 
všechno je zajímalo a  samy si v  tento 
den řekly o píseň Srdce nehasnou, kte‑
rou nádherně, s citem, a nebudu přehá‑
nět, když řeknu, že s úctou, zazpívaly.

Zpětně jsem vděčná, že mě děti „donu‑
tily“, abych jim všechno pověděla. Je 
přece krásné, že prvňáčkové vědí, kdo 
byl Karel Gott!

Přihlásit se do soutěže a věnovat srdce 
zpěvákovým malým dcerám Nellince 
a  Charlottce jsme se rozhodli až po 
Novém roce. Při našem vzpomínání na 
Vánoce jsem se dětí zeptala, zda byly 
i smutné, že třeba nedostaly nějaký vy‑
sněný dárek apod. No a od toho byl již 
kousek k zamyšlení, kdo asi měl oprav‑
du smutné svátky? Společně jsme 
uvedli několik příkladů a padla i jména 
holčiček.

Takže proč srdce pro Nellinku a Charlo‑
ttku? To je přece jasné! Aby věděly, že 
jim sice s tou obrovskou bolestí nepo‑
můžeme, ale moc bychom chtěli. Aby 

věděly, že jim přejeme jen to nejlep‑
ší a  držíme palečky, aby vše zvládaly 
a  byly obklopené lidmi, kterým láska 
v srdcích nehasne. Z toho důvodu jsme 
zvolili k  výrobě právě zápalky. Pou‑
ze k  osobnímu předání nedojde. O  to 
bychom rádi požádali porotu či orga‑
nizátory soutěže. Chceme respektovat 
soukromí, ale zároveň bychom rádi, 
aby věděly, že na ně myslíme a že část 
našich srdcí bije i pro ně.

Mgr. Soňa Jirotová

Soutěžní text a foto

Pan Karel Gott byl vzácný svým 
darem spojovat lidi  – a  rozdá‑
vat radost, lásku a empatii do‑
káže i Srdce s láskou darované. 
Myslím, že moji prvňáčkové na 
tyto zážitky nikdy nezapome‑
nou a  budou na ně rádi vzpo‑
mínat. Přáli bychom si, aby 
podobné pocity a radosti často 
zažívaly i  Charlottka s  Nellin‑
kou. Doufáme, že o našem srd‑
ci vědí a potěšilo je.
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Srdce nehasnou

Veřejné hlasování na internetu

ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí
Školní družina (13 dětí) pod vedením paní učitelky Zuzany Stejskalové

Na soutěž Srdce s láskou darované 
jsme narazili na internetu náho‑
dou. Přestože jsme myšlenku ce‑

lé soutěže poznali až začátkem ledna, 
rozhodli jsme se s našimi žáky ze školní 
družiny jedno srdce vytvořit a darovat 
ho.

Jsme ze základní školy na okraji Ostra‑
vy. V  prosinci minulého roku Ostrava, 
a  vlastně s  ní i  celá Česká republika, 
zažila nešťastnou událost, která se ne‑
dá lehce přehlédnout nebo na ni za‑
pomenout. Z  ostravské nemocnice se 
kvůli střelbě nevrátilo domů několik li‑

dí a právě jejich rodinám bychom chtěli 
srdce věnovat.

V den, kdy se neštěstí stalo, byl na ne‑
správném místě i  náš bývalý žák se 
svým strýcem. Oba jsou z  naší obce 
Stará Ves nad Ondřejnicí a někteří žáci 
a zaměstnanci je osobně znají. Náš bý‑
valý žák se po zranění domů vrátil, ale 
jeho strýc bohužel ne. Proto jsme s žá‑
ky nemuseli dlouho přemýšlet, komu 
bude naše srdce s láskou darované.

Rozhodli jsme se naším srdcem podpo‑
řit všechny, které tato událost zasáhla. 

I když se těžko hledají slova povzbuze‑
ní, chceme vám z celého srdce říct…

…že věříme, že máme o  několik dob‑
rých andělů víc;

…že se rozsvítily další hvězdy na oblo‑
ze;

…že jsme přesvědčeni, že díky vzpo‑
mínkám srdce nehasnou.

Žáci předali srdce rodině v  naší obci, 
kterou zmiňovaná událost připravila 
o jejího člena. Maminka i sestra přijaly 
naše srdce plné andělů s velikou vděč‑
ností a  nám se podařilo splnit posel‑
ství celého projektu. Naši andělé, kteří 
vznikli z otisků rukou, se dotkli srdcí, co 
se jen velmi pomalu hojí po tak těžkém 
zranění. Věříme, že naším činem a sna‑
hou pomoci jsme alespoň malou ránu 
v srdcích zahojili. A taky jsme si uvědo‑
mili, jak je život nepředvídatelný a  jak 
důležitá je lidská podpora v  těžkých 
chvílích.

Symbolicky je srdce věnováno všem, 
kteří v  ten den nebo krátce poté přišli 
o  blízkého člověka. Myslíme na vás, 
i když si většina z nás tak náročnou si‑
tuaci nedokáže ani představit.

„Ať jste zase šťastní.“ Nela
„Je nám to moc líto.“ Bert
„Myslíme na vás.“ Dita
„Snad se to už nestane.“ Bert

7 382 hlasů
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Soutěžní video:

Naše pocity nejlépe vystihují slova této 
básně.

Ze srdcí nám neodejdou
Pavel Volodkovič

Navěky nám zamávali,
svůj kus sebe s láskou dali,
vím, že ještě nechtěli
tančit v nebi s anděly.

Ze srdcí nám neodejdou,
vždy se nám tam lásky vejdou
jako všechny vzpomínky,
ať jim hoří plamínky.

Tátové a také mámy
hledí na nás skrze rámy
s černou stuhou v obrázku,
žili jak my pro lásku.

Vzpomínky se nevytratí,
tam k nim vede mnoho tratí,
jednou u nich spatříme
hvězdy, kterým patříme.

Žáci z III. oddělení školní družiny
Nela, Naty, Štěpa, Štěpánka, Tomáš,  

Dita, Hynek, Štěpán, Vašek, Lukáš,  
Martin, Radim a Bert

Soutěžní text a foto
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Splněné přání: SPARTA

Veřejné hlasování na internetu

ZŠ Hálkova, Humpolec
6. až 9. třída (25 dětí) pod vedením paní učitelky Ivony Krčilové 
a pana učitele Tomáše Krčila

Srdce s láskou darované je nádher‑
ná soutěž, které se naše základní 
škola účastní „od plenek“. Já osob‑

ně jsem se dostala k soutěži náhodou, 
na stole ležela upoutávka, a tak jsem si 
řekla, proč ne.

Mám tři syny, nejstarší Tomáš je odma‑
lička sparťan a  od dětství ho stejně 
přezdívají i  jeho kamarádi. Srdíčka 
jsme na začátku věnovali tématu spo‑
jenému s  Terezínem, pak jsme začali 
být i  osobnější, život nás prostě různě 
zkouší. Tomáš však zatvrzele vedl svou, 

a to že zapomínáme 
na Spartu. Má od‑
pověď byla vždycky 
stejná: „Studuješ na 
učitele, až budeš 
učit, srdíčko si udě‑
láš.“ Tento čas letos 
přišel a já jeho přání 
splnila.

A už to začalo, vybrali jsme fandy Spar‑
ty a vymýšleli jsme a vymýšleli. Myslím, 
že výsledek se snad bude líbit a těšíme 
se na Letnou !

A teď naše vzkazy pro Spartu

Sparta je nej
a vždycky bude nej, nej!
Ráďa

Sparta je nej,
kdo tomu nevěří, je hloupej!
David

Sparta pro mě vítězí!
Gábina

Fotbal pro Spartu není žádná věda!
Anička

Everything 4 Sparta!
Radim

I když góla nedáte,
u mě tři body vždycky máte!
Martin

Ať Sparta vyhraje všechny  
zápasy!
Ondra

Spartě přeji štěstí do dalších let!
Jájina

I v Humpolci má Sparta fanoušky!
Radka

Sparta forever!
Štěpán 

4 093 hlasů
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Soutěžní video:

My Vám podporu,
Vy nám branku!
Linda

Vyhrávejte dál!
Terka

Sparťanem se nemůžeš stát,
tím se musíš narodit!
Tomáš a Ivona

Jednou sparťanem,
navždy sparťanem!
Anička

Jeden za všechny,
všichni za jednoho!
Karin

Už od malička Vás zbožňuji
a navždy budu!
Verča

Mám rád Spartu,
protože je to nejlepší tým na světě.
Fandím jim odmala,
protože jim fandí taťka a děda,
ale stejně bych jim fandil!
Tomáš

Sparta je nejlepší,
Sparta je život!
Alice 

Začal jsem jí fandit,
když se jí dařilo
a tribuny byly plné.
Věřím, že znovu budou!
Jakub

Ve Spartě vládne optimismus!
Patrik

Spartě fandím,
protože hraje nejlíp
a vždycky se mi líbila.
Železná Sparta, odjakživa nejlepší parta!
Filip

Alečao, hoší!
Kaťulína

Ať nás dále a lépe ve světě reprezentujete!
Marťa

Sparta je výborná parta!
Leona

Sparta je bojovník!
Víťa

Spartě fandím,
protože je to v naší rodině tradice.
Když jsem Čech,
tak budu fandit českému týmu,
ne žádné Číně !
Adam 

Oba vedoucí projektu jsme chemiká‑
ři a díky tomu jsme zjistili, že Sparta 
se dá napsat i chemicky .

Nakonec bychom rádi vzpomněli i  na 
Josefa Šurala. Je nám to strašně líto 
a  myslíme na jeho nejbližší. Opatrujte 
se!

Ivona Krčilová, Tomáš Krčil a děti  
ze ZŠ Hálkova Humpolec

Soutěžní text a foto



KATEGORIE ZÁKLADNÍ ŠKOLY (3. až 9. ročníky)
1. místo:
 ■  originální balíčky výtvarných 

potřeb pro každého člena kolektivu 
(celková hodnota 15 000 Kč),

 ■  knižní poukázky v hodnotě 300 Kč 
pro všechny členy kolektivu,

 ■  přívěsky srdíčka se šlupnou 
Swarovski pro celý tým,

 ■ originální medaile s logem soutěže,
 ■   dřevěný certifikát s vyřezaným 

logem soutěže pro školu,
 ■ společenská hra od firmy Mattel,
 ■ zábavná vzdělávací hra z dílny 

malířky Lucie Ernestové,
 ■ článek o vítězném kolektivu a jeho 

uveřejnění v časopise AGE,
 ■ sladké odměny pro všechny členy 

kolektivu.

Odměny pro školu/zařízení:
 ■ dárkový certifikát v hodnotě 

40 000 Kč na zřízení a instalaci 
systému ÁMOS vision,

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

 ■ Odměny pro učitelku/učitele/
dospělého vedoucího kolektivu:

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

 ■ originální dárek z vamberecké 
krajky,

 ■ inspirační karty z dílny malířky 
Lucie Ernestové,

 ■ dvě vstupenky na koncert.

2. místo:
 ■ originální balíčky výtvarných 

potřeb pro každého člena kolektivu 
(celková hodnota 10 000 Kč),

 ■ knižní poukázky v hodnotě 300 Kč 
pro všechny členy kolektivu,

 ■  přívěsky srdíčka se šlupnou 
Swarovski pro celý tým,

 ■ originální medaile s logem soutěže,
 ■   dřevěný certifikát s vyřezaným 

logem soutěže pro školu,
 ■ společenská hra od firmy Mattel,

 ■ zábavná vzdělávací hra z dílny 
malířky Lucie Ernestové,

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

 ■ sladké odměny.

Odměna pro školu/zařízení:
 ■ volné vstupenky do všech expozic 

Muzea a galerie Orlických hor pro 
celou školu.

Odměny pro učitelku/učitele/
dospělého vedoucího kolektivu:
 ■ originální dárek z vamberecké 

krajky,
 ■ inspirační karty z dílny malířky 

Lucie Ernestové,
 ■ dvě vstupenky na koncert.

3. místo:
 ■ originální balíčky výtvarných 

potřeb pro každého člena kolektivu 
(celková hodnota 5000 Kč),

 ■ přívěsky srdíčka se šlupnou 
Swarovski pro celý tým,

 ■ originální medaile s logem soutěže, 

 ■ dřevěný certifikát s vyřezaným 
logem soutěže pro školu,

 ■ společenská hra od firmy Mattel,
 ■ zábavná vzdělávací hra z dílny 

malířky Lucie Ernestové,
 ■ článek o vítězném kolektivu a jeho 

uveřejnění v časopise AGE,
 ■ sladké odměny.

Odměna pro školu/zařízení:
 ■ volné vstupenky do všech expozic 

Muzea a galerie Orlických hor pro 
celou školu.

Odměny pro učitelku/učitele/
dospělého vedoucího kolektivu:
 ■ originální dárek z vamberecké 

krajky,
 ■ inspirační karty z dílny malířky 

Lucie Ernestové,
 ■ dvě vstupenky na koncert.

4.–10. místo:
 ■ balíček s překvapením 

(ze sortimentu firmy OPTYS).

VEŘEJNÁ HLASOVACÍ SOUTĚŽ

ZVLÁŠTNÍ CENA PŘEDSEDY  
POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

1. místo:
Odměny pro školu/zařízení:
 ■ dárkový certifikát v hodnotě 40 000 Kč na zřízení a instalaci systému 

ÁMOS vision.

1.–3. místo:
 ■   dřevěný certifikát s vyřezaným logem soutěže pro školu,
 ■ přívěsky srdíčka se šlupnou Swarovski pro celou tvořivou skupinu,
 ■ originální medaile s logem soutěže pro celý tým,

 ■ dárky Centropen,
 ■ společenská hra od firmy Mattel,
 ■ zábavná vzdělávací hra z dílny malířky Lucie Ernestové,
 ■ sladké odměny pro všechny členy kolektivu,
 ■ článek o vítězném kolektivu a jeho uveřejnění v časopise AGE,
 ■ volné vstupenky do všech expozic Muzea a galerie Orlických hor pro celou školu.

Odměny pro učitelku/učitele/dospělého vedoucího kolektivu:
 ■ originální dárek z vamberecké krajky,
 ■ dvě vstupenky na koncert.

 ■ dárek od předsedy PS PČR,
 ■   dřevěný certifikát s vyřezaným logem soutěže pro školu,
 ■ přívěsky srdíčka se šlupnou Swarovski pro celou tvořivou skupinu,
 ■ originální medaile s logem soutěže pro všechny členy kolektivu,
 ■ společenská hra od firmy Mattel, 

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

 ■ dvě vstupenky na koncert pro vedoucího kolektivu,
 ■ článek o vítězném kolektivu a jeho uveřejnění v časopise AGE,
 ■ sladké odměny.
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Je nám moc líto, že hlavní odměnu pro děti i dospělé – slavnostní setkání v historickém jednacím sále Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, nám letos překazila pandemie. Všechny ostatní slíbené odměny však vítězné týmy uvedené na předchozích 
stránkách od organizátorů soutěže dostanou během června.

(oceněny 3 týmy)



KATEGORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY + 1. a 2. ROČNÍKY ZŠ

1. místo:
 ■ originální balíčky výtvarných 

potřeb pro každého člena kolektivu 
(celková hodnota 10 000 Kč),

 ■ přívěsky srdíčka se šlupnou 
Swarovski pro celou tvořivou 
skupinu,

 ■ originální medaile s logem soutěže 
pro všechny členy kolektivu,

 ■ dřevěný certifikát s vyřezaným 
logem soutěže pro školu,

 ■ hračky od firmy Mattel,
 ■ zábavná vzdělávací hra z dílny 

malířky Lucie Ernestové,
 ■ článek o vítězném kolektivu a jeho 

uveřejnění v časopise AGE,
 ■ sladké odměny pro všechny členy 

kolektivu,
 ■ volné vstupenky do všech expozic 

Muzea a galerie Orlických hor pro 
celou školu.

Odměny pro učitelku/učitele/
dospělého vedoucího kolektivu 
(týká se 1.–3. místa):
 ■ originální dárek z vamberecké 

krajky,
 ■ inspirační karty z dílny malířky 

Lucie Ernestové,
 ■ dvě vstupenky na koncert. 

2. místo:
 ■ originální balíčky výtvarných 

potřeb pro každého člena kolektivu 
(celková hodnota 6000 Kč),

 ■ přívěsky srdíčka se šlupnou 
Swarovski pro celou tvořivou 
skupinu,

 ■ originální medaile s logem soutěže 
pro všechny členy kolektivu,

 ■ dřevěný certifikát s vyřezaným 
logem soutěže pro školu,

 ■ hračky od firmy Mattel,
 ■ zábavná vzdělávací hra z dílny 

malířky Lucie Ernestové,
 ■ článek o vítězném kolektivu a jeho 

uveřejnění v časopise AGE,
 ■ sladké odměny pro všechny členy 

kolektivu,
 ■ volné vstupenky do všech expozic 

Muzea a galerie Orlických hor pro 
celou školu.

3. místo:
 ■ originální balíčky výtvarných 

potřeb pro každého člena kolektivu 
(celková hodnota 3000 Kč),

 ■ přívěsky srdíčka se šlupnou 
Swarovski pro celou tvořivou 
skupinu,

 ■ originální medaile s logem soutěže 
pro všechny členy kolektivu,

 ■ dřevěný certifikát s vyřezaným 
logem soutěže pro školu,

 ■ hračky od firmy Mattel,
 ■ zábavná vzdělávací hra z dílny 

malířky Lucie Ernestové,
 ■ článek o vítězném kolektivu a jeho 

uveřejnění v časopise AGE,
 ■ sladké odměny pro všechny členy 

kolektivu,
 ■ volné vstupenky do všech expozic 

Muzea a galerie Orlických hor pro 
celou školu.

4.–10. místo:
 ■ balíček s překvapením 

(ze sortimentu firmy OPTYS).

 ■ dárkový certifikát v hodnotě 
40 000 Kč na zřízení a instalaci 
systému ÁMOS vision,

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

 ■ dřevěný certifikát s vyřezaným 
logem soutěže pro školu,

 ■ společenská hra od firmy Mattel,
 ■ článek o vítězném kolektivu 

a jeho uveřejnění v časopise AGE,
 ■ volné vstupenky do všech expozic 

Muzea a galerie Orlických hor pro 
celou školu.

Odměny pro učitelku/učitele/
dospělého vedoucího kolektivu:
 ■ originální dárek z vamberecké 

krajky,
 ■ inspirační karty z dílny malířky 

Lucie Ernestové,
 ■ přívěsek srdíčka se šlupnou 

Swarovski,
 ■ dvě vstupenky na koncert,
 ■ sladká odměna.

ZVLÁŠTNÍ CENA 
PRO ŠKOLU ZA 
ŠKOLNÍ KOLO
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ZVLÁŠTNÍ CENA ZA ŠÍŘENÍ MYŠLENKY PROJEKTU
 ■ dřevěný certifikát s vyřezaným logem soutěže pro školu,
 ■ přívěsky srdíčka se šlupnou Swarovski pro celou tvořivou skupinu,
 ■ poukázka na knihy v hodnotě 1000 Kč pro kolektiv,
 ■ originální medaile s logem soutěže pro všechny členy kolektivu,
 ■ společenská hra od firmy Mattel, 
 ■ článek o vítězném kolektivu a jeho uveřejnění v časopise AGE,
 ■ sladké odměny pro všechny členy kolektivu.

Odměny pro učitelku/učitele/dospělého vedoucího kolektivu:
 ■ inspirační karty z dílny malířky Lucie Ernestové,
 ■ originální dárek z vamberecké krajky,
 ■ luxusní bonboniéra v dřevěné krabičce s motivem srdce,
 ■ dvě vstupenky na koncert.

Odměna pro školu/zařízení:
 ■ volné vstupenky do všech expozic Muzea a galerie Orlických hor pro celou školu.

ZVLÁŠTNÍ CENA ZA POMOC ZEMI
 ■   návštěva celého týmu v areálu společnosti LIKO -S ve Slavkově u Brna, 

prohlídka živých staveb, workshop atd.,
 ■   10 000 Kč od LIKO-Su každému týmu na jeho další ekologický projekt,
 ■   sestavitelná ptačí budka pro každého člena týmu od společnosti OPTYS,
 ■   dřevěný certifikát s vyřezaným logem soutěže pro školu,
 ■   přívěsky srdíčka se šlupnou Swarovski pro celou tvořivou skupinu,
 ■   originální medaile s logem soutěže pro celý tým,

 ■ knížka Objevy malého Chlapce pro každého člena kolektivu,
 ■   volné vstupenky do všech expozic Muzea a galerie Orlických hor pro celou 

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

Odměny pro pedagoga/dospělého vedoucího kolektivu:
 ■   originální dárek z vamberecké krajky,
 ■   dvě vstupenky na koncert.

(oceněny 3 týmy)

(oceněny 2 týmy)



PLANT BOX
SAMOZAVLAŽOVACÍ STĚNOVÉ TRUHLÍKY  

PRO NEKONEČNOU ZELENOU STĚNU

VYTVOŘTE STĚNU  
V INTERIÉRU  
NEBO EXTERIÉRU

JEN PÁR KOUSKŮ  
NEBO NEKONEČNÁ  
ZELENÁ STĚNA

POSKLÁDEJTE  
A OSÁZEJTE  
JEDNODUŠE SAMI

ZASAĎ TO!
V OBÝVÁKU NEBO NA DVOŘE

CHCETE SI U VÁS DOMA POSTAVIT VERTIKÁLNÍ ZAHRADU? 
ZEPTEJTE SE VE SVÉM ZAHRADNICTVÍ NEBO NAKUPUJTE TRUHLÍKY NA

ESHOP.ZIVESTAVBY.CZ
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RUBRIKA
Seznámili jsme vás se všemi příspěvky, které získaly hlavní ceny  

v šestém ročníku soutěže Srdce s láskou darované.

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

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

  Poznámkové bločky 9,5 cm x 19 cm, 20 listů - 30 ks    Papírové doplňovačky – 30 ks

Obsah balíčku, který pošleme každému ze zúčastněných týmů:
  Barevní motýlci – 1 balení (32 ks)    Barevné květy – 1 balení (32 ks)  

  Červená filigránová srdce – 1 balení 12 ks    Krajková bordura – 1 balení  8 ks
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mám ráda dalajlamovo motto, které říká, že 
smyslem života je být šťastný a užitečný.

Mne osobně činí šťastnou dělat radost druhým 
a baví mě lidi propojovat. Ráda tvořím a kreslím 
sama ponořena do svých pocitů a myšlenek. Ale 
miluji také společné komunitní tvoření s přáte-
li. Ráda pečuji o prostor a lidi ve svém blízkém 
okolí. A jak to máte vy?

Každý člověk potřebuje cítit, že je součástí něja-
kého celku, komunity, party… Aby ten pocit na-
plnil, potřebuje vnímat, že je pro celek nějak uži-
tečný. Že je jeho jedinečnou a platnou součástí. 
Z dětí se stávají dospělí tím, že z opečovávaných 
se stávají těmi pečujícími. A právě Srdce s láskou 

darované vám dává příležitost zažít si pocit toho, 
kdo pečuje a dává. Zkuste se sami zamyslet nad 
tím, co vám společné tvoření a  vymýšlení uži-
tečného projektu přináší. Co vás na tom baví, ale 
třeba i co vám nesedí. Každá taková zkušenost je 
příležitostí k poznání sama sebe.

Mějte se krásně.
S láskou Lucie Ernestová

Když jsem listovala jednotlivými pracemi, jimiž se letos 
děti zapojily do projektu Srdce s  láskou darované, kul-
minovala zrovna v Česku první vlna pandemie. Ve světě 
negativních zpráv a ještě pesimističtějších výhledů, který 
den po dni budovala některá média, na mě svítila daro-
vaná srdce s  láskou jako světýlka naděje. Jako byste to 
věděli, milí pedagogové a děti, že bude vaší krásné ener-
gie třeba, připravili jste do letošního ročníku ještě víc 
projektů než vloni a neuvěřitelně nádherných! Smekám 
před vámi všemi! A věřím, že se další jaro uvidíme s vítě-
zi v Poslanecké sněmovně.

Vaše Jana Chmelařová

Česka,

Zdravím a mávám
do všech koutů
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<  Jana Chmelařová je jednatelka společnosti René. 
Každoročně daruje všem členům vítězných týmů ve starší 
věkové kategorii a českým školám v zahraničí poukázky na 
knihy. Na fotografii během loňského setkání

Srdce s láskou darované  
mne opět chytlo za srdce



Duhová kočka – autorský obchoD Lucie ernestové

věnuje vítězům soutěže Srdce s láskou darované 
nádherné hry a inspirační karty.

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

Hrdí partneři
celostátní soutěže
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Hudba přežije i virus
Jak se orchestr FOK vypořádává s pandemií?
Řečeno leteckou terminologií, orchestr je uzem-
něn. Hráči jsou doma, je jich přes sto, tedy jako 
těleso této velikosti stále nemohou vystupovat. 
Bohužel tušíme, že pořádání tak velkých akcí, 
jako jsou koncerty symfonického orchestru ve 
Smetanově síni Obecního domu, která obsáhne 
přes tisíc návštěvníků, bude až na konci uvolňo-
vaných opatření. Věříme však, že na podzim se 
již budou moci konat, a připravujeme novou se-
zonu. Snažíme se také přinášet našemu publiku 
potěšení on  -line.

A to jak?
Prostřednictvím streamovaných pořadů FOK 
ON na našem YouTube kanálu Pražští symfo-
nikové FOK, které jsou spojením rozhovorů se 
zajímavými hudebními osobnostmi a  krátkých 
komorních koncertů, na nichž se představují 
naši členové v  menších uskupeních či sólově. 
Po každém tomto streamu navíc zveřejňujeme 
nahrávku jednoho z našich minulých koncertů. 
Dále jsme spustili Virtuální akademii pro stu-
denty a absolventy hudebních škol. Naši muzi-
kanti jsou přihlášeným studentům k  dispozici 
pro on  -line konzultaci hry orchestrálních partů 

Jaké hodnoty přináší hudba světu nejen za časů pandemie? A jak se 
z dětských posluchačů mohou stát srdcaři a milovníci klasické hud‑
by? O tom jsme si povídali s Danielem Sobotkou, ředitelem Symfo‑
nického orchestru hl. m. Prahy FOK, který sídlí v pražském Obecním 
domě. Tento orchestr je totiž novým partnerem soutěže Srdce s lás‑
kou darované.

2–3/2020

je víc než součet dovedností jednotlivců
Skutečná souhra týmu

^
Daniel Sobotka, ředitel 
Symfonického orchestru  
hl. m. Prahy FOK, který je nově 
partnerem projektu Srdce 
s láskou darované

^
Jedna z hudebních dílen, 
které FOK pro děti už tradičně 
pořádá
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a pomáhají jim připravovat se na dráhu profe-
sionálních hudebníků.

Z orchestrálních hráčů se tedy nyní stali 
mentoři studentů?
Ano, ale nejen to. Na počátku pandemie se pus-
tili do šití roušek, z iniciativy orchestru vznikla 
sbírka pro oddělení ARO Nemocnice Milosrd-
ných sester sv.  Karla Boromejského v  Praze. 
Členové orchestru samozřejmě individuálně 
cvičí a většina se už také potkává na dělených 
zkouškách – část hráčů na dechové nástroje se 
zapojila benefičními koncerty pro seniory do 
iniciativy Hrajeme do oken a smyčcová sekce 
se s úctou zhostila výzvy, kterou připravil festi-
val Pražské jaro v podobě streamovaného kon-
certu s  krásným, ale náročným programem, 
kterým je Meditace Josefa Suka na staročes-
ký chorál Svatý Václave, Sukova Serenáda Es 
dur a smyčcový sextet Zjasněná noc Arnolda 
Schönberga. Dále pod vedením našeho hor-
nisty Tomáše Kirschnera vzniká seriál zábav-
ných a  zároveň edukativních videí o  hudeb-
ních nástrojích s názvem Orchestr bez pódia 
aneb FOK za časů pandemie, který opravdu 
vtipnou formou přibližuje, jak jednotlivé ná-
stroje fungují a jakou mají roli v orchestru.

Programy pro školy 
a rodiče s dětmi jsou tradicí

Před pandemií jste pořádali mnoho akcí pro 
školy. Chystáte se je obnovit v příští sezoně?
Ano, jsme nejen orchestrem, ale také stej-
nojmennou příspěvkovou organizací hl. m. 
Prahy, která má tři pilíře činnosti ‒ pořádání 
orchestrálních koncertů, komorních koncertů 
a právě vzdělávání. V nové sezoně opět plánu-
jeme řadu programů pro školy, od mateřských 
po střední, od loňského roku máme i worksho-
py pro vysokoškolské studenty, konkrétně pro 
budoucí hudební pedagogy.

Stále větší úspěch sklízí náš cyklus koncer-
tů pro rodiče s  dětmi s  názvem Orchestr na 
dotek a  s  ním tematicky propojený Hudební 
klub Fík, kde se děti učí hravou cestou vnímat 
hudbu se zkušenými lektorkami z České Orf-
fovy společnosti. Je to ucelený komplex aktivit, 
kterým můžeme provázet děti od nejútlejšího 
věku až do dospělosti. S  radostí pozorujeme, 
že některé z  nich se takto opravdu postupně 
proměňují v  nadšené posluchače klasické 
hudby.

FOK se letos stal novým partnerem našeho 
projektu Srdce s láskou darované. Čím je vám 
blízké?
Srdce s  láskou darované podporuje tradiční 
hodnoty, týmovou spolupráci a mezilidské vzta-
hy. Už z podstaty naší činnosti víme, jak důležité 
právě tyto hodnoty jsou, vždyť práce orchestru 
na nich přímo stojí. Výkon orchestru je výkon 
kolektivní, podmíněný skutečnou souhrou, 
která je trochu víc než jen pouhým součtem 
uměleckých dovedností jednotlivých členů or-
chestru. Jen ta orchestr povyšuje na Orchestr 
s velkým O. To platí pro jakýkoli kolektiv. Hu-
dební sféra je navíc také sférou srdcařů a patrio-
tů – tedy těch, kteří nedají dopustit na hudbu, již 
nosí ve svých genech. Každému bych přál zažít 
pobyt v  takovém kolektivu. Opřít se do nějaké 
činnosti srdcem a být tím okolnímu světu pro-
spěšný bude v  následujících nelehkých dobách 
zásadní dovednost.

Vítězové této soutěže se budou moci na 
některý ze zmíněných programů přijít 
podívat. Na co se mohou těšit?
Děti z mladší kategorie na program s Amálkou 
Třebickou, která u nás vede dlouhodobě oblíbe-
né hudební dílny a dílničky v kostele sv. Šimona 
a  Judy. Starší děti pak přivítáme na některém 
z našich pořadů pro školy, v nadcházející sezoně 
se v nich seznámí například s hudbou Benjami-
na Brittena, Camilla Saint -Saënse nebo Maurice 
Ravela.

Jaké další akce pro děti se budou v nové 
sezoně konat?
Kromě zmíněného Orchestru na dotek jsme 
již podruhé připravili speciální dětský koncert 
moderovaný hercem Janem Cinou k  zahájení 
školního roku, a to hned 1. září odpoledne. Ná-
sledující víkend pak zdarma v kostele sv. Šimona 
a Judy pořádáme hudební dílny nebo spíše tako-
vou bojovku. Děti jsou zvány samozřejmě i  na 
náš open air koncert ve Valdštejnské zahradě na 
konci srpna, kam je opět vstup zdarma. Před Vá-
noci pak mohou navštívit Rybovu mši vánoční 
s  kouzelným světem loutek Divadla Lampion, 
které je vhodné pro všechny generace. Starší 
děti, které by si snad troufly s rodiči poprvé zku-
sit opravdový „dospělácký“ koncert, mohou při-
jít na Koncert pro republiku – začíná už od šesti 
a hraje se Smetanova Má vlast, repertoár, který 
jakožto Češi mají už dávno ve svých genech.

Text: Tereza Axmannová
Foto: Martin Flousek a Petr Dyrc
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Opřít se do nějaké 
činnosti srdcem 

a být tím okolnímu 
světu prospěšný 

bude v následujících 
nelehkých dobách 
zásadní dovednost.

^
Z programu Orchestr na dotek



Město vaMberk 
a MuzeuM krajky vaMberk

vás zvou na prohlídku 
• trvalých expozic paličkovaných krajek

• specializovaných tematických výstav

• proměny krajky v Čechách od počátku 

18. století až do současnosti

• unikátního paličkovacího stroje

Otevřeno celoročně

Více na www.muzeumkrajky.cz.

Hrdý partner
celostátní soutěže

Zlatá karabina 2020

Nominujte svého zástupce
Nominovat mohou ředitelé, pedagogické sbory, zřizovatelé, rodičovská veřejnost
do 18. září 2020

Vyplňte dotazník na www.zlatakarabina.cz

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 5. listopadu 2020 
v rámci odborné konference Nezastupitelný zástupce.
Magistrát hlavního města Prahy (Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1)

Partner: Odborní partneři: Generální partner:



Na co se tedy letos v  létě můžete těšit? 
Osm skvělých varhaníků předvede své 
umění interpretační a  improvizační. 

Hned na úvodním koncertě 6. srpna vystoupí 
jeden z nejžádanějších francouzských varhaní-
ků David Cassan. Vítězství v deseti prestižních 
mezinárodních varhanních soutěžích doslova 
raketově nastartovala jeho oslnivou uměleckou 
kariéru. Ve svém programu s  názvem Hvězd-
ná Paříž nám zahraje to nejlepší z francouzské 
hudby. Ruska Natalia Uzhvi působí v  Ham- 
burku, koncertuje v celé Evropě a pro své praž-
ské vystoupení 20.  srpna si zvolila jak ruské, 
tak německé autory. Zcela ojedinělým zjevem 
je mladý, velmi talentovaný Polák Karol Mos- 
sakowski, mimo jiné i  vítěz varhanní soutěže 
Pražského jara z roku 2013. Přes své mládí je již 
nositelem titulu Mistr polské hudby. Ve svato-
jakubské bazilice se představí 3. září. Neméně 
významným umělcem je i  Johannes Zeinler 
z  Rakouska. I  on patří k  nejvyhledávanějším 
varhaníkům své generace a  můžete si ho po-
slechnout 17. září.

Českou varhanní školu bude reprezentovat 
čtveřice interpretů, kteří, dalo by se říct, zastu-

pují všechny generace. Od Ivany Michalovičové 
(vystoupí 10. 9.), která je na začátku své kariéry, 
přes Přemysla Kšicu (13. 8.), již známého var-
haníka, uznávanou Irenu Chřibkovou (24.  9.) 
až po zkušeného Jana Horu (27.  8.). Jejich 
programy nesou i  poselství českých skladatelů. 
Nedílnou součástí každého večera bude video-
projekce, která poodhaluje tajemství varhanní 
hry – zručnost a cit.

„Je nám ctí být partnerem projektu Srdce s lás-
kou darované. Těším se na setkání se všemi, 
kteří budou odměněni, a nejen s nimi. Mé po-
zvání patří všem, kteří čtou tyto řádky. Pokud 
jste neměli to štěstí získat čestné vstupenky 
na náš festival, neváhejte a  napište na e -mail: 
info@auditeorganum.cz, a  objednejte si tak 
vstupné s 50% slevou na každý koncert.

Přijďte zažít neopakovatelnou atmosféru chrá-
mu, který byl svědkem velkých událostí našich 
dějin ‒ svatby Jana Lucemburského a posledního 
rozloučení císaře Karla IV.,“ uzavírá Irena Chřib- 
ková.

Text: Jana Jenšíková
Foto: archiv Ireny Chřibkové

Navzdory nejistému vývoji kolem pandemie se organizátorka Mezinárodního 
varhanního festivalu a uznávaná varhanice Irena Chřibková, která je zároveň ředitelka 
kůru baziliky sv. Jakuba v Praze, rozhodla nepřerušit tradici a i letos hudební svátek 
uspořádat. „Věřím, že nám naše stálé publikum zachová přízeň a že v jubilejním 
25. ročníku festivalu získáme i nové posluchače, kteří ocení jedinečnou krásu 
svatojakubské baziliky a výjimečnost velkých varhan, největšího nástroje v celé České 
republice! Vždyť bez hudby by byl život smutný a šedivý,“ říká.

Varhanice Irena Chřibková 
věnuje všem vedoucím 

vítězných týmů 6. ročníku 
projektu Srdce s láskou darované 

dvě volné vstupenky na 
Mezinárodní varhanní festival 

v Praze. Těší se na setkání!

Mezinárodní varhanní festival žije
a těší se na vás

Více informací: 
 www.auditeorganum.cz

 www.facebook.com/aomvf 
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Upečené s láskou přímo majitelkou 
firmy Olgou Klejnovou a jejími dětmi.

A k tomu v pytlíčku královskou glazuru, 
kterou si namíchají a medový perníček 
si samy nazdobí.

Veltruská čokoládovna Pralinka
tentokrát daruje mladším dětem z vítězných týmů Srdce s láskou 
darované 2019/2020 krásné perníkové houpací koníčky!!

Hrdí partneři
celostátní soutěže



ORLICKÁ GALERIE  
A VÝSTAVNÍ SÁLY MUZEA
(2. patro Kolowratského zámku,  
Rychnov nad Kněžnou)
Letošní muzejní výstava Ve zdravém těle zdravý 
duch je věnována počátkům sportů a  turismu 
v Podorlicku a představí také vývoj tělovýchov-
ných oddílů v  regionu či dodnes oblíbeného 
skautingu. V  muzejní dílně je opět připraveno 
pro naše nejmenší množství her a zábavy. Děti si 
mohou obléknout plyšáčky do turistických mo-
delů rozdělených podle časových etap, a  zjistit 
tak, jak se výběr oblečení turistů v průběhu času 
měnil. Vybranému plyšáčkovi můžou zabalit také 
batůžek s  potřebnými věcmi na výlet. Na malé 
i velké návštěvníky čekají také stolní hry, bludiště 
či výroba vlastního turistického odznáčku.

Orlická galerie si pro milovníky umění připra-
vila hned několik krátkodobých výstav. Tvorba 
Jiřího Samka představí, jak dokáže ovlivnit vý-
sledné dílo vybraná výtvarná technika, přestože 
se jedná o totožný námět. Výstava náchodského 
rodáka Michala Burgeta zase přenese návštěv-
níky do snových krajin. Změn se taktéž dostalo 
stálé expozici prezentující dílo skupiny malířů 
Orlických hor a  Podorlicka. Ta nově skrze ob-
razy simuluje imaginární cestu přes lesy, pole, 
hory či vesnice.

MUZEUM KRAJKY VAMBERK
Vedle stálé expozice věnované historii a  sou-
časnosti krajkářství můžete ve Vamberku až do 
31. října zhlédnout výstavu nazvanou Čechoslo-
váci v  boji za vlast, která připomíná hrdinství 
našich předků v  boji o  samostatný stát. Před-
staven je i osud vambereckého rodáka Františka 
Koukola, letce RAF. Desítky dobových exponá-
tů, novinových článků a materiálů jsou doplně-
ny trojrozměrnými plastovými modely skutečné 
bojové techniky zapůjčené Klubem plastických 
modelářů Žamberk.

SÝPKA – MUZEUM ORLICKÝCH HOR  
(Rokytnice v Orlických horách)
Interaktivní expozice umístěná v  prostorách 
bývalé sýpky je lákadlem pro malé i velké. Kdo 
by se nechtěl brodit imaginárním potokem či 
zaposlouchat se do desítek hlasů ptáčků? To vše 
je totiž v  Sýpce možné. Expozice představuje 
nejen přírodu Orlických hor, ale také zaniklá 
řemesla. Její hlavní dominantou je pak 9 metrů 
vysoký strom procházející všemi patry budovy, 
na kterém je umístěno více než 50 preparátů 
zvířat žijících právě v  Orlických horách. Sýpka 
láká návštěvníky také na originální tvůrčí dílny. 
Již 26. září si budete moci vyrobit vlastního pa-
pírového draka.
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Muzeum a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou

Muzeum a galerie 
Orlických hor 

v Rychnově nad 
Kněžnou je také partnerem 

soutěže Srdce s láskou 
darované. Školám, z nichž 

pocházejí vítězné týmy, věnuje 
volné vstupenky do všech 

svých expozic.
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TIP NA VÝLET

zve na bohatý letní program

Text: Martina Marxová
Foto: archiv MGOH

Ukázka grafiky Jiřího Samka

Stálá expozice Sýpky – Muzea Orlických hor

Z výstavy Čechoslováci v boji za vlast

Z výstavy Ve zdravém těle 
zdravý duch



133 cm

67 cm

ÁMOS vision je dotyková nástěnka připravená poskytnout žákům, učitelům 
a přátelům školy informace, které denně potřebují, mohou využít nebo jim 
pomohou v osobním životě. Zároveň pomáhá ředitelům škol se jednoduše 
vypořádat s nadbytečnou povinnou administrativou.

POUŽÍVEJTE MODERNÍHO POMOCNÍKA VE VAŠÍ ŠKOLE

OBSAH VYSÍLÁNÍ 
Videa zaměřená na prevenci, osvětu, společensky 
odpovědná a prospěšná témata, podporu kultury  
a sportu. 

VOLITELNÝ OBSAH ŠKOLY
Informace, které si škola přeje sdělit svým žákům  
a studentům, učitelům i rodičům. 
Obsah si škola aktualizuje podle svých potřeb.
 
 | Aktuální rozvrhy | Jídelníček
 | Suplování | Události školy
 | Fotografie | Úspěchy studentů
 | Školní řád | Dokumenty školy
 | Mapa školy | Školní knihovna
 | Zpravodajství | Školní časopis
 | Dotazníky | Ankety 

TECHNICKÉ PARAMETRY 
• Dotykové zařízení s úhlopříčkou 49″
• Rozlišení full HD 
• Připojení LAN nebo WIFI  
• Odolný kovový kryt a bezpečnostní sklo 

DOTYKOVÁ ZÓNA
Dotyková tlačítka s obsahem navrženým přímo  
pro školní prostředí.
Každá škola má obsah a funkce v této zóně nastavené 
přímo dle svých potřeb.

• Automatická synchronizace se školním informačním systémem.

• Jednoduché ovládání a intuitivní vkládání obsahu.

• Podpora prevence sociopatologických jevů.

• Obsah vysílání vytvořený ve spolupráci s odbornými garanty.

• Úspora papíru a tisku.

• Denní zpravodajství.

• Úspora času pro vedení školy, pedagogy a žáky.

PROČ MÍT VE ŠKOLE ÁMOS VISION

KONTAKT
inpublic group s.r.o.

Mečislavova 7
140 00 Praha 4

+420 724 70 50 60
office@inpublic.cz

www.amosvision.cz
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RUBRIKA

ANTI-STRESS BLACK

Unikátní kreativní set metalických popisovačů 
s výraznými barvami a netradičními omalovánkami, 
které jsou vytištěny transparentním lakem 
na kvalitním černém papíru s motivem býka, 
chameleona, koně a páva.

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

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

ukázka vymalování

www.centropen.cz

Hrdý partner
celostátní soutěže



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

Nastartujte se!

Mladí čeští vědci 
v Amazonu

Věda, technika a vzdělávání zblízka. 1 / 2019

Věda, technika a vzdělávání zblízka.

8000 výtisků do škol, � rem a institucí

www.techedu.cz

inz_TECH_edu_182x242,6_kveten_2020.indd   1 18.05.2020   12:17



KrabičKy 
pro každou příležitost

Originální dárek 
nejen pro prvňáčky

www.optys.cz

Plánujete akce pro děti? Přemýšlíte,  
čím je odměnit? Naše dárkové krabičky 
by mohly být tím pravým řešením.  
Každá z nich je už sama o sobě dárkem 
s mnohostranným využitím. A pokud si 
zvolíte krabičku naplněnou výbornými 
belgickými pralinkami Cubix Delafaille  
či dominem, máte vystaráno.

Můžete si vybrat z několika tvarů  
a velikostí, stejně tak z různých  
povrchových úprav. 

Naše produkty jsou od návrhu  
po finalizaci ryze českým výrobkem.

Pro bližší informace volejte na tel. č.: +420 553 777 392
nebo pište na e-mail: skola@optys.cz.



Originální
TENISKY

na léto

Všechen materiál naleznete na

www.optys.cz
v sekci Výtvarné potřeby

Co budete potřebovat: 
•	 	linery ......................................................... obj. č. 4010101219
  ..................................................................... obj. č. 4010101200
•	  tekuté barvy .......................................... obj. č. 4010408144
  ..................................................................... obj. č. 4010408154
  ..................................................................... obj. č. 4010408149
•	  šablona .................................................... obj. č. 6708

Postup:
Z tenisek vyndáme tkaničky a gumové části zalepíme krepovou 
lepicí páskou. Šablonu si na tenisce přidržíme rukou a ze vzdále-
nosti cca 10–15 cm ji přestříkáme tekutou textilní barvou.  
Po jejím zaschnutí sundáme lepicí pásku a detaily poté dokres-
líme pomocí textilního lineru. Po zaschnutí můžeme barvy zafixo-
vat v elektrické troubě při teplotě 120 °C přibližně po dobu  
20 minut.
Podobný postup můžete využít i při dekorování dalších  
doplňků svého šatníku, třeba tašky, batůžku či oblečení.

tip!
Pomocí tekutých barev 

si můžete vyrobit
i originální duhové 

tkaničky.


