
Tohle srdce bych chtěla darovat více lidem. První člověk, komu bych tohle srdce 

chtěla dát, je moje spolužačka Bára. Barča nevidí, ale i přesto je dobrá kamarádka. Mám ji 

ráda, protože se jí můžu svěřit se vším, co mě trápí a vždycky to pochopí. A ještě bych chtěla 

tohle srdce dát svým rodičům. Maminka s tatínkem při mě vždy stojí, naučili mě mluvit, 

pomáhali mi s prvními krůčky a vždycky mi dobře poradí.     

                        Terezka, 10 let 

 Mám prababičku, která je nemocná a chodí o berlích. Ale i přesto všechno se chová, 

jako by jí nic nebylo. Je hodná, milá a hlavně má zlaté srdce. Už několikrát spadla a něco si 

zlomila. Už jako malá byla pracovitá, všem okolo sebe pomáhala, i těm neslyšícím, nevidícím, 

a proto ji mám tolik ráda. Všichni ji pomáháme, vždycky se těším, když tam jedeme.  Její 

příběhy mě pobaví. Už jí je  80. let a mám pocit, že je to anděl. A taky je. Bavíme se vždy moc 

dobře. Zažívám s ní dobrodružství. Když jsem s ní, tak to je jako být s nejhodnějším člověkem 

na světě. Můj bratr se stydí před naší prababičkou, ale když se usměje, tak hned přiběhne. A 

je mi jí líto, když spadne a já mám strach, aby se jí nic nestalo. A když se jí něco stane, tak se 

mi chce brečet. Přestává slyšet a vidět, je mi jí moc líto. Je moudrá jako sova. A poučuje se 

z chyb, moc mě toho naučila. Mám ji moc ráda.       

                                   Rebeka, 10 let 

 Srdce s láskou daruji tátovi, protože se mnou jezdí na ryby, píše se mnou úkoly a 

poradí mi. Jezdí se mnou na výlety. Jezdí se mnou na hory ke kamarádovi. V zimě spolu 

jezdíme krmit zvířata. K narozeninám od něj možná dostanu andulky a bažanty a postaví nám 

nový rybníček. Taťka mi možná také udělá nový pokoj. Jezdím s ním na houby a na hory 

pozorovat jeleny. S taťkou jezdím i lyžovat do Mladých Buků. Učíme se spolu angličtinu, ve 

volném čase se spolu koukáme na fotbal.       

                  Dušan, 10 let 

 Daruji toto srdce Lidně, protože je kamarádská, i když neslyší. Bydlí v Pilníkově. Sice 

nemluví moc dobře, ale když něco chce, tak to pochopíme, protože nám to ukáže znakovou 

řečí, nebo napíše.                     Natálka, 10 let 

Srdce s láskou daruji mámě, protože mě má ráda a píše se mnou úkoly. Chodí mi 

kupovat kartičky, hračky, jídlo a sladkosti. A poradí mi s úkoly. Když potřebuje pomoci, já ji 

pomůžu. Chodí se na mě koukat, když hraju fotbal. Vaří a já ji pomáhám. Chodí do práce a já 



jsem doma sám. Má ráda sušenky s čokoládou a k tomu kafe. Pomáhám jí v obchodě 

kupovat věci. Hraju s ní hry, třeba Dostihy a sázky. Je s ní legrace, povídáme si vtipy. Koupí mi 

fotbalové časopisy a kouká se se mnou na pohádky.      

          Štěpán, 10 let 

 Tohle srdce s láskou daruji mamce, protože mi se vším pomůže. Mám ji moc ráda. Je 

hodná. Stará se o kočky, které jsou ňuňavé, prostě roztomilé. Dává jim jídlo, pití, smetanu. 

Taky hezky kreslí. Je jí 38 let. Někdy na mě křičí, ale já si z toho nic nedělám. Pije kávu, čaj, 

minerálku a umí dobře šít a vyšívat. 

                  Nikolka, 10 let 

 Srdce s láskou daruji Ríšovi. Je to můj nejlepší kamarád. Bydlí v Pilníkově. Chodíme 

spolu ven a na tréninky. Chodíme k sobě na návštěvy a hrajeme si spolu. Hrajeme hry, 

koukáme se na televizi a jezdíme na kole.      Adam, 10 let 


