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Kočičí srdce

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!
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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
fantastické! Paní Mattasová byla do‑
jatá až k slzám a třásl se jí hlas, když
dětem děkovala:,Za peníze, které jste
nám darovali, 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, nejsou to právě ony,
co nám přináší štěstí. Pravé štěstí je pří‑
tomnost lidí se srdcem na dlani.

Soutěžní video:

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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