








Co jsme se naučili od dětí
Učíme děti mít srdce na správném místě. Jedna z myšlenek, 
která už mnoho let provází projekt Srdce s láskou darované. 
Je toho však daleko víc, co naučili srdcaři nás.

Že žijeme tady a teď a pro tuto chvíli, kterou si můžeme vzájemně 

rozzářit.

Že opravdovým nadšením se dají snadno nakazit ostatní.

Že nikdy nebylo tak zle, aby nemohlo být líp!

Že myslet na druhé, pomoct jim a rozdávat kolem sebe radost 

a lásku je zábava.

Že dívat se na svět dětskýma očima se vyplatí!

Že naděje nemusí umřít ani poslední.

A že… 

Je toho ještě hodně, čím nás projekty zaslané do 8. ročníku 

Srdce s láskou darovaného zasáhly.

Vyslaly do světa tolik dobra, že by v tom byl čert, aby to něčím 

nepohnulo!

Za to všechno vám děkujeme, milí srdcaři!

Věříme, že jsme společně udělali něco pro to, aby byl náš svět 

o trochu lepší a bylo nám všem spolu na něm krásně.

A to je úplně nejvíc!

Jana Jenšíková a Vlastislav Bříza,
vyhlašovatelé a organizátoři 8. ročníku projektu Srdce s láskou darované

PhDr. Jana Jenšíková je jednatelka vydavatelství ANTECOM

Ing. Vlastislav Bříza je předseda představenstva 

KOH-I-NOOR HARDTMUTH

Zuzana Břízová
za společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH 

Je nám velkou ctí, že se naše rodinná firma Koh-i-noor Hardtmuth může spojit s tak početnou rodinou, jako jsou „srdcaři“. Je to totiž rodina s obrovským srdcem, ve kterém je dost lásky pro každého. 
V této nelehké době děti a jejich mentoři/pedagogové ukazují světu, že se s nimi má počítat, že nejsou lhostejní k okolí a že jejich srdce jsou otevřená a připravená pomoci lidem, kteří to potřebují. Projekty dětí, ve kterých se odráží jejich kreativita, fantazie, spolupráce a láska k bližnímu, mají totiž obrovskou moc. Udělají někomu radost, vykouzlí úsměv na tváři a zahřejí u srdce a to je podle nás ta největší odměna. Z takových dětí máme nesmírnou radost a věříme, že to je jen střípek dobra z mnohých, které na své životní cestě ještě vykonají. 

Děkuji tedy pedagogům a rodičům, kteří jim na této cestě pomáhají, a jsme velmi rádi, 
že se na tomto projektu 
můžeme podílet i my.

Bohumila Kobrlová
za společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade

Srdce s láskou darované je krásný 

a smysluplný projekt.

Propojuje generace, různé profese i lidské charaktery. 

Někoho učí, jinému připomíná, že vážit si práce dru-

hých, nebýt k druhým lhostejný, poděkovat, je prostě 

normální. Když se na projekt podívám očima pedago-

ga, velmi oceňuji, že dává možnost dětem, žákům zažít 

školní prostředí i z jiného úhlu, učí je pracovat v týmu 

a všímat si zdánlivě obyčejných věcí. Bylo mi ctí zapojit 

se do letošního ročníku v pozici porotce. S nadšením 

jsem zhlédla přihlášené práce a ráda bych autorům 

vzkázala – pro mě jste vítězové VŠICHNI!  
















































































































































