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Text  Jozef Gáfrik /  Foto  archiv projektu Srdce s láskou darované, Thinkstock.com

velké srdceI školáci mohou mít

Srdce s láskou darované. Tak zní název 
zajímavé celostátní soutěže dětských kolek-
tivů, jejíž první ročník skončil minulý měsíc 
vyhlášením vítězů v pražském divadle Ypsi-
lon. Podstatou akce je iniciativa žáků ocenit 
symbolickou formou lidi, kteří si takovou 
poctu zaslouží. Soutěž organizuje vydava-
telství Antecom a opavská společnost Optys.

Vítězové ročníku 2014
Pomyslnou zlatou medaili v prvním roční-

ku získaly dvě základní školy: Vlkoš a Sva-
tobořice-Mistřín. Jako „stříbrná“ skončila 
základní škola Bohumínská z Ostravy, za-
tímco na třetím stupínku se umístili hned tři 
základní školy: Masarykova – Plzeň Sever, 
Mikuláše z Husi v Táboře a Zlonice. Zvláštní 
ocenění poroty za technickou tvořivost pak 
získali žáci ze základní školy V. Hejny v Čer-
veném Kostelci.

Každá ze skupin měla k dispozici sym-
bolické srdce, které někomu darovala. Žáci 
páté třídy ze Svatobořic-Mistřína si napří-
klad vybrali bývalého spolužáka Filipa, 
který se narodil s vrozenou srdeční 
vadou a podstoupil několik operací, 
aby se mohl zařadit do normálního 

života. Chce se stát kardiologem a jednou 
pomáhat dalším malým pacientům. Z vý-
hry teď žáci přispějí Filipovi na elektric- 
kou koloběžku.

Kolo z překližky jako dar
Deváťáci ze Základní školy Bohumín-

ská v Ostravě zase přivezli do Prahy kolo, 
které z překližky vyrobili na památku pro 
vícenásobného paralympionika a mistra 
světa v cyklistice Jiřího Ježka, který byl 
v čase rozhodování dětského kolektivu těž- 
ce zraněný.

Bohužel na tomto místě není možné uvést 
všechny adresáty dobročinné akce. Doplň-
me proto tolik, že akce podle spontánní re-
akce škol splnila účel a její organizátoři už 
myslí na další ročník.                 

Slovo úvodem

Společensky odpovědné chování přináší fir-
mám výhody a zisky nejen finanční podoby. 
Proto důraz na takovou filozofii po celém 
světě narůstá. Pozitivně to vnímají i zá-
kazníci a klienti: ukázal to například vloni 
na podzim výzkum CSR Research 2014 re-
alizovaný agenturou IPSOS. Lidé v Česku 
přehodnocují očekávání toho, co by měly fir-
my v oblasti společenské odpovědnosti dě-
lat. Kromě jiného chtějí, aby zvýšily aktivity 
v oblasti ochrany životního prostředí. Mezi 
další nejdůležitější témata patří dlouhodobě 
pravdivá komunikace se zákazníky a zajiš-
tění bezpečnosti zaměstnanců. 

V souladu s tím je ale také společensky 
odpovědné chování zaměstnanců, podni-
katelů i malých a středních firem, které se 
zase zaměřují na pomoc potřebným. 

V první letošní příloze vás chceme inspi-
rovat příklady, které můžete následovat. 

Jiří Humplík, vedoucí příloh

Na další vydání přílohy 
Chováme se odpovědně se můžete těšit 23. června 2015.


