
 
 

V Brně 28. 11. 2022  

 

Využijte Giving Tuesday a prostřete 

symbolické místo u vánočního stolu 

jednomu hladovějícímu dítěti 
 

Mezinárodní hnutí Mary’s Meals aktuálně poskytuje každý školní den stravování pro celkem 
2 279 941 dětí. V rámci charitativního úterý (Giving Tuesday), které proběhne již 
29. listopadu, mohou dárci přispět na stravování dalším dětem, a to zakoupením 
symbolického místa u vánočního stolu. 
 
 

Stejně jako minulý rok, i o těchto Vánocích můžete svým blízkým věnovat dárek, který přináší naději dětem 

v nejchudších regionech světa. A koupit jej můžete už s předstihem v rámci Giving Tuesday, charitativní 

aktivity, která je protiváhou komerčně a spotřebitelsky orientovaného Black Friday.  

Zatímco štědrovečerní večeře vyjde i méně početné rodiny v České republice na tisíce korun, v chudých 

zemích je možné za částku 459 Kč zajistit roční školní stravování jednomu hladovějícímu školákovi. 

Prostřením jednoho či více pomyslných talířů u svého stolu (viz níže) darujete naději na lepší budoucnost, 

protože dítě, které nehladoví, se lépe učí.  

 

„Vánoce známe jako svátky radosti, lásky a hojnosti, a ať si to všichni připouštíme, nebo ne, té hojnosti se 

nám v Česku dostává velkou měrou. To, že jsme na tom ekonomicky dobře, se projevuje i přímo u vánoční 

tabule, která mnohé domácnosti vyjde i na tisíce korun. To se může zdát jako nadsazené číslo, ale zkuste 

si v duchu sečíst náklady na pečení cukroví, na samotnou večeři, na víno, a to ani nemusíme mluvit o 

dárcích pod vánočním stromkem. Přitom lze za částku mnohem nižší, konkrétně za 459 Kč zajistit 

celoroční školní stravování jednomu hladovějícímu školákovi v některé z chudých zemí, kde je zaveden 

program Mary´s Meals. A právě na to chceme v této kampani upozornit!“ říká mluvčí české pobočky Mary‘s 

Meals Marek Telička a dodává: „Jsme vděčni za každý malý dar, protože právě z nich se skládá toto velké 

dílo. Proto chci k darování povzbudit i ty, kdo si mohou dovolit dát třeba jen pár desítek korun, protože i ty 

jsou v konečném součtu důležité a reálně mohou měnit životy hladovějících dětí.“  

 

Více viz MistoUvanocnihoStolu.cz  

 
Dárkový certifikát lze zakoupit online zde. 
 
Odkaz na loga a knihovnu fotografií ke stažení – Loga a fotografie ke stažení  

Více o celosvětovém hnutí Mary’s Meals najdete na českých stránkách www.marysmeals.cz 
 
 
Kontakt: 
Ing. Marek Telička 
tiskový mluvčí Mary‘s Meals ČR 
marek.telicka@marysmeals.org 
+420 602 141 046 
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