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Tuto knihu věnuji Julii,  

bez které by vůbec nebylo o čem psát.  

Díky za tvou lásku.
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Předmluva

Tyto řádky píšu v kůlně, která patří mému otci. Zpoza hory 

Ben Lui, na jejíž zasněžená úbočí hledím skrze okno nad 

svým pracovním stolem, vane východní vítr. Poryvy chlad-

ného vzduchu občas proniknou i mezi vlnitým plechem, ze 

kterého je moje útočiště postavené. Do nohou se mi zakusuje 

průvan. Slyším, jak venku někdo řeže motorovou pilou (mož-

ná si tam můj švagr zrovna chystá dřevo na topení) a jak co 

chvíli supí nějaký traktor po cestě k farmě.

Vlastně ani nevíme, kdy tento přístřešek vznikl. Určitě 

tady stál už dlouho předtím, než jsme se sem roku 1977 na-

stěhovali. Vyznačený je už na mapě, která je datována rokem 

1913 a visí na dřevem obložené stěně chodby v Craig Lodge – 

mé oblíbené části domu, který kdysi býval domovem naší 

rodiny. Znamená to, že tahle chatrč tu stojí už víc než sto 

let. Proto jí snadno odpouštíme, že se už viditelně naklání na 

stranu, a proto je pochopitelné i to, proč teď slyším, jak mi ve 

větru cosi řinčí nad hlavou.

Když jsme se sem nastěhovali, sloužila tahle bouda nej-

dřív jako tátova garáž a dílna. Byla právě tak velká, aby se 

do ní dal zaparkovat náš starý Land Rover, na kterém jsem 

se později učil řídit. O něco později předělal táta kůlnu na 

hernu. O jedněch Vánocích nás pak překvapil, když jsme za 

jejími dveřmi našli nádherný kulečníkový stůl. S bratry Seu-

masem a Fergusem jsme u tohoto daru trávili dlouhé hodiny. 
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Za kůlnou, přímo pod oknem, u kterého teď sedím, jsme měli 

ještě fotbalové hřiště. S bratry jsme na něm hrávali každý den 

několik hodin a při střelách na podomácku vyrobené dřevě-

né branky jsme v trávníku postupně udusali blátivá místa. 

A když nás v zimních měsících zoufale brzy dohonila tma, 

občas jsme v naší kůlně i v dalších přilehlých přístřešcích roz-

svítili v marné snaze získat ještě trochu světla na pár minut 

hry. O něco později, během poněkud divočejšího dospívání, 

k nám do kulečníkového doupěte přicházeli i další přátelé. 

Občas jsme dovnitř propašovali pivo. Přístřešek se stal i dějiš-

těm katastrofy: když jednou rodiče odjeli pryč, ochutnávali 

jsme můj domácí jablečný mošt. Uvařil jsem ho potají z jab-

lek rostoucích v malém sadu kousek nad místem, kde dnes 

stojí náš rodinný dům. Od té doby nemůžu mošt ani cítit.

Když jsme se později odstěhovali a z Craig Lodge se stal 

katolický exerciční dům, sloužila bouda několik let jako „to-

várna na růžence“ a mladí členové místní komunity v ní vyrá-

běli modlitební pomůcky různých barev i tvarů. V roce 1992 

jsem poprosil tátu, jestli by mi tuhle a ještě jednu sousední 

stavbu nepůjčil, abych v nich mohl uskladnit darované věci. 

Shromáždili jsme je z malé sbírky, kterou jsme vyhlásili pro 

humanitární pomoc uprchlíkům v Bosně a Hercegovině. Táta 

bez váhání souhlasil a spolu s mámou nakonec odvedli při 

sbírce a následné přípravě humanitární pomoci nejvíc práce. 

A určitě by souhlasil, i kdyby tehdy věděl, že ani jedno skla-

diště už zpátky nedostane – jednak proto, že jsem v životě 

nepotkal tak velkorysého člověka, ale také proto, aby získal 

záminku dál stavět. To je totiž činnost, které se můj táta věnu-

je z duše rád. Je to v podstatě takový sériový stavitel chatrčí.

Onen přístřešek, který několik let sloužil jako sklad balí-

ků s oblečením, potravinami, hygienickými potřebami a zdra-

votnickým materiálem, se nakonec stal kanceláří. Nejdřív pro 
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mě jako jediného zaměstnance naší charity, poté se ke mně 

přidala i moje sestra Ruth a nakonec náš tým čítal pět lidí. 

To už byla stavba tak přeplněná, že ti, na které nezbyl stůl, 

pracovali s notebookem na klíně. Nechali jsme proto strhnout 

sousední přístřešek a na stejném místě táta společně s naším 

moc šikovným kamarádem Georgem vlastníma rukama po-

stavil z trámů úchvatnou kancelář na míru. Je to nádherná 

a přitom maximálně praktická stavba. Když jsme se ale měli 

do nové kanceláře přestěhovat, rozhodl jsem se zůstat tady, 

ve staré boudě. A bylo to správné rozhodnutí. Někomu mož-

ná připadá zvláštní, snad i hloupé ponechat ústředí celosvě-

tově působící organizace v téhle naklánějící se a dlouhým 

užíváním opotřebované boudě kdesi v odlehlé části Skotska. 

Být pod touhle střechou mně ale pomáhá nezapomenout na 

to, jak a proč jsem s touhle prací začal. A kromě toho znám 

lidi, kteří jsou chudí a byli by nesmírně vděční, kdyby moh-

li se svou rodinou žít aspoň v takhle velkém a bezpečném 

domě.

Však také mezi fotografiemi a lístky s poznámkami, kte-

ré visí na zdi nad mým stolem, je i fotka rodiny, která žila 

v domku stejně malém, jako je tahle moje bouda, ovšem hůř 

vybaveném. Setkal jsem se s nimi v roce 2002 během straš-

livého hladomoru v Malawi, deset let poté, co jsme odvezli 

onen první malý náklad humanitární pomoci do Bosny a Her-

cegoviny, a toto setkání mně i tisícům dalších lidí navždy 

změnilo život.

Na tom snímku sedí šest dětí kolem své umírající mat-

ky, která leží na slaměné rohožce. Vybavuje se mi, jak ne-

příjemné horko bylo v jejich domku z nepálených cihel. Měl 

jsem úplně propocenou košili, a přestože jsem byl skloněný, 

hlavou jsem narážel do stropu. Cítil jsem se nesvůj, jako pře-

rostlý vetřelec, který vstoupil do maličkého domku během 
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nejdůvěrnějších okamžiků této rodiny. Přijali mě ale velice 

vřele, a tak jsem se k nim posadil, abychom si popovídali. 

Moje oči si pomocí té trochy světla, které dovnitř pronikalo 

úzkým nezaskleným oknem, pomalu zvykly na přítmí tohoto 

maličkého prostoru, a tak jsem si mohl všimnout, že Emma, 

zabalená do staré šedivé pokrývky, během našeho hovoru ne-

ustále lomí rukama.

„Už mi nezbývá nic než se modlit, aby se o moje děti ně-

kdo postaral, až umřu,“ zašeptala a slabým hlasem mi začala 

popisovat důvody svého soužení.

Před rokem jí zemřel manžel na AIDS, na tutéž nemoc, 

která teď okrádá její děti i o ni. Všichni dospělí, které ve ves-

nici znala, se už kromě vlastních dětí starali také o sirotky 

a ona netušila, kdo by se chtěl postarat ještě o její potomky. 

Sužovala ji i tělesná bolest. Sousedka, která se o Emmu sta-

rala a zároveň tlumočila náš rozhovor, byla vyškolená pečo-

vatelka a dělala vše pro to, aby Emmino utrpení zmírnila. 

Nemohla jí ale podat ani obyčejný prášek proti bolesti, natož 

léky, které by dokázaly HIV/AIDS léčit. Ty by ale Emmě stej-

ně příliš nepomohly, protože pacient musí dostávat zdravou 

a výživnou stravu, aby byly účinné. Emma a její děti už dlou-

ho trpěly nedostatkem jídla. Kolem chatrče se táhla vysuše-

ná políčka, na kterých se toho roku moc neurodilo. Chin-

sinsi, nejmladší z Emminých dětí, měl z podvýživy viditelně 

nafouk lé bříško.

Dal jsem se do řeči s Edwardem, nejstarším ze sourozen-

ců. Seděl na zemi vzpřímeně, jako by chtěl vypadat vyšší, 

než ve skutečnosti byl. Jeho černé tričko bylo o několik čísel 

větší, než by potřeboval, ale na rozdíl od umazaných a potr-

haných hadrů, do kterých byli zahaleni jeho sourozenci, bylo 

čisté. Vyprávěl mi, že je mu čtrnáct a většinu času tráví s mat-

kou při práci doma a na polích kolem domku. Snad jsem jen 
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zoufale potřeboval zahlédnout nějaký paprsek, který by do 

našeho skličujícího rozhovoru vnesl trochu světla, a tak jsem 

se ho zeptal, jaké má ambice a v co doufá. Rozhodně jsem 

nečekal odpověď, která měla změnit život mně i stovkám tisíc 

jiných lidí.

„Chtěl bych mít co jíst a taky bych jednou rád chodil do 

školy,“ odpověděl po chvilce zadumání slavnostním hlasem.

Ještě než náš rozhovor skončil a děti s námi vyšly do 

slunečního žáru, který je v Malawi spalující, stačila se mi ta 

prostá slova, pronesená jako smělý sen dospívajícího hocha, 

zapsat hluboko do srdce. Je to výkřik, skandál a zároveň stvr-

zení myšlenky, jež se už tehdy začala formovat, je to pobídka 

k činu, kterou nešlo ignorovat. Chlapcova slova mě mocně 

zasáhla. Strašná rodinná tragédie, která se odehrávala v tem-

né chatrči, jako by shrnovala další nesčetná utrpení a jen ob-

tížně řešitelné problémy, s nimiž jsem se v uplynulých dese-

ti letech důvěrně obeznámil. A jeho slova také potvrzovala 

inspiraci, kterou jsem si začal uvědomovat: stala se jiskrou, 

která zapálila už tehdy doutnající myšlenku, z níž posléze 

povstalo „Mary’s Meals“ (Mariina jídla).

Na zdi za mými zády visí plakát, který velkými písmeny 

hlásá naši vizi a poslání:

Aby každé dítě dostávalo jedno jídlo denně tam, kde se vzdě-

lává, a aby se všichni, kdo mají víc, než potřebují, dělili s těmi, 

kterým chybí i to základní.

S každým dalším týdnem během let, která uplynula od setká-

ní s Edwardem, nabývala tato vize jasnějších obrysů a stále 

pevněji jsme byli přesvědčeni, že je uskutečnitelná. Opako-

vaně jsme byli svědky toho, že když zajistíme jedno školní 

jídlo denně, můžeme skutečně měnit život těch nejchudších 
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dětí – vyřeší se tak jejich bezprostřední potřeba jíst a zároveň 

se jim nabídne možnost chodit do školy a získat vzdělání, 

s jehož pomocí můžou bídě uniknout. A počet takových jídel, 

která místní dobrovolníci rozdávají chudým, hladovým dě-

tem ve školách po celém světě, roste naprosto mimořádným 

způsobem. V současnosti krmí Mary’s Meals víc než milion 

dětí každý školní den.

Svou boudu mám opravdu rád. Poskytuje mi klid, po kte-

rém často prahnu, a přitom je v ní místo tak pro čtyři až pět 

návštěvníků, se kterými se můžu posadit kolem stolu, dát si 

šálek čaje a povídat si. A když se uzavírám do této kanceláře, 

dávám svým spolupracovníkům potřebný prostor, aby se mě, 

nenapravitelně nepořádného člověka, zbavili. Je to i nejpři-

rozenější místo, kde jsem mohl napsat tuto knihu. Fotka Ed-

warda a jeho rodiny je jen jednou z mnoha věcí, které kolem 

mě visí na zdech a dokládají milníky naší cesty: bosenský 

muž, který si hraje se psem před svým zničeným domem; 

rozesmáté děti na prašném africkém hřišti; slepý muž z Li-

bérie s podomácku vyrobenou bílou hůlkou a tím nejkrás-

nějším úsměvem; další děti, tentokrát z mého domovského 

Dalmally – jsou mezi nimi i moje vlastní –, jak natírají tento 

přístřešek; Julie zamlada, jak řídí kamion jen krátce poté, co 

jsem ji poznal; já s Julií, tentokrát už ve středním věku, při 

setkání s papežem Františkem; nedávný snímek, na kterém já 

a holly woodská hvězda Gerard Butler neseme na hlavě kbelí-

ky s vodou a smějeme se u toho; průkazová fotka Attily, který 

zemřel jako první z našich dětí v Rumunsku; lístek s nápisem 

„Díky z Texasu“, obklopený spoustou milých, ručně psaných 

vzkazů od tamních dětí; pohled z Medžugorje; prostý dře-

věný kříž vyrobený v Libérii a také fotka otce Toma, který 

předstírá, že chce praštit jakéhosi Haiťana. Nad oknem, pod 

rezavým krytem zářivek visí křížek. Další zdi jsou ověšeny 
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nástěnnými mapami, které zobrazují svět, Indii, Malawi, 

newyorské metro a další místa.

Kolem počítače se povalují dopisy a sešity s poznámkami. 

Je tu oficiální dopis od prezidenta Malawi (tam dnes krmíme 

víc než 25 procent dětí navštěvujících první stupeň základní 

školy), kterým mi děkuje za nedávné setkání a za naši práci. 

Jiné psaní je z Haiti a autor nás v něm prosí, abychom Mary’s 

Meals zavedli i do tamních škol, které to zoufale potřebují. 

A také jeden anonymní dopis, který mě rozplakal, když jsem 

ho četl poprvé:

Vážení přátelé v Mary’s Meals,

v příloze je šek na 55 dolarů, které mají nakrmit další dítě. Tyto 

peníze pocházejí od člověka, který žije v sanatoriu, je připou-

taný k vozíku, má ochrnutou celou pravou stranu těla a nedo-

káže mluvit. Žije z peněz posílaných vládními programy Me-

dicare a Medicaid. Oněch 55 dolarů jsou veškeré jeho úspory. 

Vytáhl je ze dvou různých skrýší, když se doslechl o Mary’s 

Meals. Nepochybuju, že budou dobře použity.

Bůh vám žehnej.

Nikdy jsem neplánoval, že bych se pustil právě do takové 

práce, a ani v nejmenším jsem nikdy nechtěl zakládat něja-

kou organizaci. Na vedení takového díla jsem vlastně dost 

nepravděpodobný kandidát a mám k tomu jen chabé dispozi-

ce. Naše činnost se rozvinula mně navzdory a především jako 

výsledek celé řady neočekávaných událostí a setkání i jem-

ných pobídek, na něž nejrůznější lidé odpovídali s neobyčej-

nou láskou a věrností. Seznámení s Edwardem sice zásadně 

nasměrovalo naši současnou práci, i tak ale představuje jen 

jeden článek v řetězu událostí, které pokrývaly už období 

dvaceti let od chvíle, kdy jsem od chlapce z Malawi uslyšel 
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ona slova. A začátek tohoto řetězu se začal odvíjet v době, 

kdy mi bylo pouhých patnáct let a v jedné zapadlé vesničce 

uprostřed jugoslávských hor jsem se setkal s milující matkou, 

které záleželo na svých dětech.
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1. kapitola 
Autoškola ve válečné vřavě

Chovej se pokorně, protože jsi vznikl z hnoje. 

Chovej se vznešeně, protože jsi vznikl z hvězd. 

Srbské přísloví

Věděli jsme, že ti, kdo z vrcholků hor nad městem rozsévají 

smrt, ráno obvykle vyspávají kocovinu. Proto jsme vyrazili 

hodně brzy a doufali jsme, že se do Mostaru a zase z něj ven 

dostaneme ještě předtím, než se těžká artilerie dá znovu do 

svého neúprosného díla a bude rozervávat domy, kostely, me-

šity, auta i lidi města. Během tohoto posledního úseku naší 

čtyřdenní cesty ze Skotska se na sedadlech pro spolujezdce 

vedle mě mačkal otec Eddie, menší kulaťoučký kněz střední-

ho věku, a Julie, vysoká, mladá a nádherná zdravotní sestra. 

Za tu dobu se z nás stali dobří přátelé. Dva dny předtím jsme 

si na parkovišti u jedné slovinské čerpací stanice povídali 

dlouho do noci. Otec Eddie nás zaskočil a trochu zneklidnil, 

když popisoval, jak před odjezdem ze Skotska nabyl dojmu, 

že se domů už nikdy nevrátí, a rozdal proto většinu svých 

věcí farníkům. O něco později nám Julie vyprávěla, jak se 

před několika měsíci probudila uprostřed noci s intenzivním 

pocitem, že ji Bůh volá, aby odešla ze zaměstnání a vydala 

se pomáhat lidem v Bosně a Hercegovině. Její příběh mě za-

sáhl, protože z něho čišela její hluboká víra a protože se do 

jisté míry podobal tomu, co jsem prožil já sám. Trochu jsem 
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se styděl za to, že když mi poprvé zatelefonovala a poprosila 

mě, abych ji do Bosny odvezl, nebyl jsem z takového nápadu 

zrovna nadšený. Teď jsem byl moc rád, že se jí podařilo můj 

názor změnit.

Při jízdě drsnou bosenskou krajinou, posetou rozekla-

nými skalami a trnitými keři, jsme se společně modlili růže-

nec a pak si povídali trochu roztržitě, protože jsem se musel 

soustředit na řízení po klikatých, úzkých cestách. Záhy jsme 

začali míjet trosky lidských obydlí. Někdy to byla jen hroma-

da suti, jindy vyhořelé a kulkami poznamenané kostry. Jeli 

jsme mlčky. Cesta se začala stáčet dolů a pod námi se objevil 

Mostar, město rozložené kolem Něretvy – slavné řeky, o kte-

ré se říká, že od sebe odděluje východní a západní kulturu, 

a která teď tvořila bojovou linii mezi srbskými ozbrojenými si-

lami a chorvatskými a muslimskými územími, po nichž jsme 

se pohybovali. Pod námi se ve staré osmanské čtvrti tyčily 

minarety tamních mešit a já jsem si na okamžik vybavil svou 

první návštěvu tohoto města před mnoha lety, kdy jsme cho-

dili po krámcích v úzkých uličkách nad řekou a pozorovali, 

jak místní mladíci dokazují svou odvahu skokem ze slavného 

Starého mostu do proudu nazelenalé vody ženoucího se pod 

ním. Při sestupu do města nás na svém stanovišti kontrolo-

vali vojáci z HVO, „Chorvatské rady obrany“. Hubený muž se 

samopalem přes rameno a cigaretou v ústech došel k mému 

otevřenému okénku, zachmuřeně se na nás podíval a jeho 

dech zapáchající pálenkou se nesl až do auta. Bez náznaku 

úsměvu vztáhl ruku a my jsme mu podali své pasy i celní 

doklady ke zdravotnickému vybavení, které bylo uschováno 

v nákladovém prostoru. Právě předání tohoto nákladu bylo 

důvodem naší cesty. A teď jen kilometr od nás jsme na sva-

zích nad městem už viděli svůj cíl, mostarskou nemocnici. 

Dala se snadno rozeznat, a my jsme si tak mohli prohlížet 
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moderní, vysokou a do dálky zářící budovu, převyšující okol-

ní domy. I z této vzdálenosti jsme si všimli, že na jedné straně 

má obrovskou díru od dělostřeleckého granátu. Voják nám 

dal mávnutím pokyn a my jsme opatrně vjeli do ulic plných 

zkroucených kusů železa, skleněných střepů, suti, shořelých 

aut, rozbitého asfaltu a nenávistných nápisů nasprejovaných 

na zdech. Po chvíli jsme se dostali na nemocniční pozemek. 

Před budovou stálo několik chladicích vozů s nastartovaným 

motorem: provizorní márnice ve městě, které už dlouho ne-

mělo kam ukládat své mrtvé. Pod vstupní stříškou stáli tři 

zaměstnanci v bílých pláštích, a když si nás všimli, zamáva-

li nám. Úzkost ze mě pomalu opadávala a její místo zaujala 

povznesená nálada. Začínal jsem si tiše gratulovat k dobře 

odvedené práci a s překvapením jsem zjistil, že přemýšlím 

o tom, jestli jsem udělal dojem na Julii. Až na poslední chvíli 

jsem si všiml, že členové uvítacího výboru nám už nemávají, 

ale zběsile signalizují, abychom zastavili. Úsměv jim ztuhl na 

rtech a přikrčili se. Srdce mi začalo tlouct rychleji, dupnul 

jsem na brzdu a nad hlavou uslyšel skřípění. Lidé z uvítacího 

výboru se začali svíjet smíchy a tehdy mi došlo, co se vlastně 

stalo. Jejich nemocnice právě dostala další přímý zásah, a to 

od otlučeného skotského náklaďáku, jehož nezkušený řidič 

přecenil prostor pod vchodovou stříškou a místo toho, aby 

zaparkoval pod ní, tak do ní najel. Rychlá obhlídka ukázala, 

že jsem udělal díru v horním rohu nákladového prostoru, na-

opak škody na stříšce jsou zanedbatelné ve srovnání s tím, 

čím si dosud prošel zbytek budovy. Tu největší škodu, s mno-

hem delšími následky, utrpělo moje sebevědomí.

Rychle jsme vyložili náklad a se dvěma mladými lékaři do 

sebe obrátili šálek kávy. Vyzvali nás, abychom z města odjeli 

dřív, než začne bombardování, a jeli za nimi někam, kde si 

můžeme popovídat ve větším bezpečí. Zastavili pak kousek 
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od Medžugorje, kde jsme chtěli přenocovat, u hotelu, pozna-

menaného střelbou z pušek a děl.

Nad kávou nám vysvětlili, že kvůli rozsáhlým škodám 

způsobeným granáty funguje v jejich nemocnici jen přízemí. 

Budova je neúnosně přeplněná a personálu chybí i ty nej-

základnější zdravotnické pomůcky. Mimořádnou radost jim 

udělaly přivezené zevní fixátory, protože v nemocnici leže-

la spousta pacientů s rozdrcenými končetinami. Naléhali na 

nás, abychom jim přivezli další vybavení. Vysvětlili jsme jim, 

že Julie je zdravotní sestra a vydala se na tuto cestu, proto-

že hodlá odejít ze svého zaměstnání ve Skotsku a pracovat 

tady jako dobrovolnice. Oni ale namítli, že sester mají dost, 

zato jim chybí zdravotnické vybavení. Navrhli pak, aby mi 

Julie pomohla sehnat další lékařské potřeby ve Skotsku. Nej-

spíš jim totiž už došlo, že tak jako nedokážu moc dobře řídit 

nákladní auto, netuším nic ani o zdravotnických potřebách, 

a jestli jim mám být ještě k něčemu užitečný, musí se se 

mnou do práce pustit někdo, kdo tomu rozumí. Překvapilo 

mě, jakou radost jsem pocítil z vyhlídky na to, že budeme 

s Julií pracovat spolu. V odpověď jsem ale zamumlal něco 

v tom smyslu, že to ještě můžeme probrat. Julie řekla něco 

podobného a já jsem se rozhodl, že si raději nebudu dělat vel-

ké naděje. Od zdravotnických záležitostí se pak rozhovor po-

chopitelně posunul k válečné situaci. Lékaři nám vysvětlili, 

že „četnici“ na horách teď ostřelují nejen nemocnici, ale také 

sanitky. Už několik jich bylo zničeno ve chvíli, kdy se sna-

žily převézt pacienta do nemocnice. Postupně začali místo 

kávy popíjet místní slivovici a svěřovat se se svými názory na 

válku. Ke svým nepřátelům „četnikům“ cítili hlubokou nená-

vist a rozhovor nás dost zneklidnil. Oba lékaři, kteří předtím 

hodiny mluvili o tom, co potřebují, aby mohli léčit těžce ra-

něné, nám teď popisovali strašlivé věci, které by „četnikům“ 
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udělali, kdyby je dostali do rukou. Popadli jsme seznam zdra-

votnického vybavení, které naléhavě potřebovali, a rozloučili 

jsme se se slibem, že se s těmito věcmi co nejdřív vrátíme.

Byla to pátá z cest, které jsem do Bosny a Hercegoviny 

podnikl v rychlém sledu, a na každé z nich mě doprovázel 

někdo z mých příbuzných nebo přátel. Každá z nich pro 

pětadvacetiletého chovatele ryb, který se nikdy nechtěl stát 

dálkovým řidičem, znamenala i strmou stezku dalšího učení. 

Objevoval jsem nový svět se specifickou kulturou, obydlený 

kamioňáky, svět, který nebyl vždycky vstřícný a nebylo snad-

né mu rozumět. Problém nastal už se samotným jazykem. 

Bylo potřeba se naučit nové technické výrazy, jako je „tacho-

graf“ (zařízení, které zaznamenává počet hodin za volantem 

a rychlost) nebo „spedice“ (lidé připravující nezbytné celní 

dokumenty pro hraniční přechody). Měli jsme to o to těžší, 

že jsme neznali jiné evropské jazyky a sami jsme mluvili se 

skotským přízvukem. Na jedné z předchozích cest mi závoz-

níka dělal Robert Cassidy, můj dobrý přítel z Glasgow, jehož 

přízvuk byl ještě silnější než můj, typický pro oblast Argyll. 

Se 7,5tunovým autem po střechu naloženým darovanými 

skotskými bramborami jsme měli namířeno do Záhřebu. Bylo 

to uprostřed zimy a chladno bylo opravdu lezavé. Přespávali 

jsme v nákladovém prostoru mezi paletami brambor. Jednou 

jsme nocovali nedaleko rakousko-slovinské hranice a brzy 

ráno jsme zjistili, že nám zmrzla veškerá pitná voda, kterou 

jsme si vezli ve velkých lahvích, a teploměr na čerpací stanici 

ukazoval šest stupňů pod nulou. Jedním z nových technic-

kých pojmů, které jsme se na této cestě museli naučit, byla 

„plomba“. Je to maličká olověná pečeť, kterou celníci zajišťují 

nákladový prostor auta, když překračujete hranice jejich stá-

tu. Když pak zemi opouštíte, můžete doložit, že jste územím 

jen projeli, aniž byste otevřeli auto a vyložili náklad. My jsme 
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ale ještě netušili, co to slovo znamená, a jen jsme hleděli na 

stále podrážděnějšího celníka, který nám zpoza svého okén-

ka kladl jednoslovnou otázku: „Plomby?“ Ptal se, jestli máme 

auto zapečetěné. Když jsme už poněkolikáté odpovídali na 

jeho dotaz jen prázdným pohledem, vypravil ze sebe Robert 

tím nejčistším glasgowským přízvukem: „Bomby né, jenom 

brambory – fůru brambor.“ Teď byla zase řada na celníkovi, 

aby se nezmohl na slovo. Vůbec v té chvíli netušil, jakým ja-

zykem nám má odpovědět.

V té době byly některé mosty na hlavní jadranské trase, 

která nás měla dovést na silnice směřující do nitra Bosny 

a Hercegoviny, zničeny dělovou palbou. Proto bylo nutné 

nechat se trajektem převézt na Pag (dlouhý úzký ostrov táh-

noucí se souběžně s pobřežím), po celé délce ho přejet a pak 

se zase o trochu jižněji vrátit trajektem na pevninu. Jednou 

jsme se s Kenem, mým švagrem a na téhle cestě i spolujezd-

cem, zařadili do kolony stovek kamionů stojících na silnici, 

která rozhodně nebyla stavěná pro dlouhá vozidla. Během 

čekání na malý místní trajekt najednou udeřila neskutečně 

silná bouřka. Trajekt přestal převážet a všichni řidiči zůstali 

uvězněni v kabinách, na které dorážel mrazivý vítr a houpal 

s auty tak prudce, až jsme se báli, že nás nakonec převrh-

ne. Nebylo ani pomyšlení, že bychom se na té uzoučké cestě 

mohli s kamionem otočit, a tak nám nezbylo než počkat, až 

bouře přestane. K jídlu jsme neměli nic než velkou krabici 

čokoládových tyčinek Twix, které jsme úzkostlivě šetřili po 

následujících osmačtyřicet hodin. Když jsme občas museli 

vyslyšet volání přírody, bylo třeba pustit se do boje s dveř-

mi a opatrně se spustit z kabiny dolů, abychom neuklouzli 

na zamrzlém proudu moči řidičů, který směřoval z vrchol-

ku kopce až k nevelkému molu na konci klikaté cesty. Vtiskl 

jsem si tehdy do paměti, že propříště musíme s sebou brát 
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poněkud rozmanitější a výživnější nouzové zásoby jídla, při-

nejmenším širší nabídku čokoládových tyčinek.

Na těchto prvních cestách jsem začal chápat, že tím nej-

důležitějším, co lidem žijícím ve skutečné nouzi přivážíme, 

nemusí být humanitární pomoc v nákladovém prostoru na-

šeho auta. S otcem jsme jednou vezli věci do jakéhosi men-

šího ústavu pro děti se specifickými potřebami nedaleko pří-

stavního města Zadaru. Srbská armáda tehdy právě na tuto 

část chorvatského pobřeží útočila, a když jsme zastavili před 

malou zchátralou budovou, zdálky bylo slyšet dunění střel. 

Uvnitř domu jsme viděli spoustu dětí uvězněných v postýl-

kách a oblečených do roztrhaných pyžam. Vystrašený per-

sonál se o ně pokoušel starat. Cítili obrovský stres nejenom 

z toho, že pro své svěřence už nemají ani ty nejzákladnější 

potřeby, ale také proto, že se bojová linie blížila a oni dobře 

věděli, že se s dětmi rychle uprchnout nedá. Vyložili jsme 

z auta bedny s humanitární pomocí, ale počáteční radost per-

sonálu rychle zmizela, když jsme uslyšeli výbuch dělostřelec-

kého granátu o poznání blíž vesnici. A o chvíli později další. 

Zaměstnanci ústavu nás pobízeli, abychom věci vyložili co 

nejrychleji a odjeli zpět na silnici vedoucí na sever. Jen co 

jsem z nákladového prostoru vynesl poslední bednu, spěšně 

jsem se rozloučil, vyskočil za volant a vyhnal motor do vy-

sokých otáček, aby byl připraven na cestu. Uběhlo několik 

vteřin a mě rozčílilo, že táta ještě nenasedl do kabiny. Podíval 

jsem se do zpětného zrcátka a zjistil jsem, že objímá a uklid-

ňuje nejvyděšenější z ošetřovatelek a slibuje jí, že se za ně 

bude modlit. Teprve potom se vyšplhal na sedačku vedle mě 

a vyrazili jsme. Když jsem o třicet let později poprvé zaslechl, 

jak papež František mluví o „hříchu výkonnosti“, okamžitě se 

mi vybavila právě tato událost. Papež připomínal nám všem, 

kdo pracujeme s chudými, že skutečná charita neznamená 
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jen spravovat hmotné statky, vést „projekty“ a usilovat o je-

jich „efektivitu“. Patří k ní také to, že pohlédneme lidem do 

očí, věnujeme jim čas a rozpoznáme v nich své bratry a sest-

ry. Ani dnes však nejsem přesvědčený o tom, že tátovo objetí 

muselo trvat opravdu tak dlouho.

Při těchto cestách Evropou jsme si všímali, že kdykoli 

jsme se blížili ke svému obvyklému cíli, k Medžugorje, při-

bývalo na cestě aut nejrůznějšího druhu a všechna mířila na 

totéž světově proslulé poutní místo. Konvoje nákladních aut 

stejných jako naše, osamocené dodávky anebo rodinná auta 

s přívěsy do výšky naloženými oblečením, jídlem a léky se 

sjížděly v malé vesnici uprostřed bosenských hor. Jejich po-

slání a domovskou zemi hlásaly a o cíli napovídaly nejrůzněj-

ší vlajky, nálepky nebo doma vyrobené nápisy. I když jsme 

vítali každou příležitost vrátit se do Medžugorje, protože 

právě tam se nám o mnoho let dřív změnil život, začali jsme 

uvažovat, zda bychom svou pomoc neměli vozit i na další, 

přehlížená místa, kam se jí dostalo méně, ale kde přitom tr-

pěly početnější zástupy uprchlíků.

Jedním z takových míst byl i Záhřeb, chorvatské hlavní 

město, kam přicházely tisíce zoufalých lidí prchajících z míst, 

která Srbové „etnicky vyčistili“. V té době téměř třetinu území 

čerstvě nezávislého Chorvatska ovládali Srbové a na frontové 

linii táhnoucí se zemí, která zoufale bojovala o přežití, zuřila 

válka. Do města se stahovali uprchlíci a vysídlenci, kteří přišli 

o domov, majetek a často i rodinu – Chorvaté i muslimové jak 

z chorvatských území, tak z Bosny a Hercegoviny. V Záhřebu 

žil i jeden pozoruhodný člověk, dr. Marijo Živković. Setká-

ní s ním nám zařídil náš společný přítel z Glasgow. Vysvětlil 

mi, že Marijo s obrovským nasazením pomáhá uprchlíkům 

a chudým, a zmínil se i o tom, že je to známý katolík, který 

se otevřeně hlásí ke své víře a byl pro ni také pronásledován 
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komunistickým režimem. Zorganizovali jsme vzájemné se-

tkání v sídle muslimské organizace Merhamet, s níž jsme 

spolupracovali při distribuci zdravotnické pomoci. Ve stano-

vený den jsme přijeli dřív a přivezli anesteziologický přístroj, 

který tu naléhavě potřebovali. Dopoledne jsme strávili s nad-

šeným mladým lékařem a jeho kolegy z Merhamet, kteří nám 

vyprávěli o své práci i o tom, čím bychom jim v budoucnu 

ještě mohli být prospěšní. Nadcházející setkání s dr. Mari-

jem nás trochu zneklidňovalo, protože Chorvaté (převážně 

katolíci) a muslimové, až donedávna spojenci, kteří společně 

bojovali v Bosně a Hercegovině proti Srbům jako společnému 

nepříteli, teď začali válčit i proti sobě a mezi oběma skupina-

mi vzplála silná nenávist. Nebylo od nás hloupé a neuvážené 

pozvat známého chorvatského katolíka na setkání, kde jsou 

i naši muslimští přátelé? Cítili jsme, že i naši hostitelé mají 

jisté obavy, a v horké, nevětrané místnosti tak chvílemi vládlo 

poněkud trapné ticho – ale jen do chvíle, kdy Marijo konečně 

dorazil. Vysoký a statný muž vrazil do dveří a v náručí držel 

kopec mražených čokolád.

„Nabídněte si!“ smál se a postupně nás všechny obešel, 

aby nám rozdal přinesenou pochoutku, jako by se s každým 

v místnosti znal odjakživa. Pak jsme si konečně mohli potřást 

rukama a navzájem se představit. Marijo nám za velkého 

smíchu a výbornou angličtinou vyprávěl, co mají ty dobroty 

znamenat.

„Představte si, že jedna velká italská společnost se roz-

hodla darovat zmrzlinu – půl milionu nanuků! Oslovili celou 

řadu velkých humanitárních organizací, ale všude jim řekli, 

že tohle přijmout nemůžou, že je to bláznivý a směšný ná-

pad, poslat uprostřed léta zmrzlinu lidem, kteří nemají mož-

nost ji schovat do mrazáku. Nakonec těm Italům kdosi pora-

dil, aby zatelefonovali mně, a když to udělali, pochopitelně 
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jsem souhlasil! Copak se dá odmítnout zmrzlina, když může 

udělat tolik lidí šťastných? A tak jsem ještě předtím, než měla 

dorazit, zatelefonoval spoustě lidí a poprosil je, aby byli při-

praveni převzít větší množství zmrzliny a rozdat ji svým přá-

telům a všem, které potkají – aby ji dali dětem, do škol. Nepo-

chybuju o tom, že jsou i velice výživné…“ rozesmál se na celé 

kolo a rozbalil další nanuk.

„Takže dneska lidé po celém Záhřebu jedí zmrzlinu za-

darmo!“ znovu se rozchechtal a plácal po zádech své nové 

muslimské přátele, kteří se otřásali smíchem.

Byla to první z mnoha lekcí, které jsem od dr. Marija bě-

hem dalších let dostal. Nádherným způsobem dokázal dávat 

a přijímat dary. Nerad používal slovo „pomoc“ a raději mluvil 

o „darech“. A nabídnutým darům také nerad říkal ne, ale vždy 

se snažil vynalézavě objevit způsob, jak je přijmout. Ještě bě-

hem války se mu podařilo překonat pověstnou událost s dis-

tribucí zmrzliny. Tentokrát šlo o brambory. Zeptali jsme se ho, 

zda by dokázal přijmout několik set tun brambor od skotských 

pěstitelů. Logistiku distribuce, s níž si mnozí jiní poradit ne-

dokázali, vyřešil jednoduše tak, že brambory nechal vysypat 

na jednu obrovskou hromadu v centru města. Pak vystoupil 

v místním rozhlasu a vybídl obyvatele Záhřebu, aby přišli 

a nabrali si. Hladoví lidé zareagovali obratem a za několik 

málo hodin našla správného adresáta i ta poslední brambora.

Dr. Marijo, který byl vzděláním ekonom, dlouhá léta v bý-

valé komunistické Jugoslávii propagoval katolické učení o ro-

dině. Jako přednášejícího ho zvali z celého světa a posléze 

byli on i jeho manželka Darka papežem jmenováni členy Pa-

pežské rady pro rodinu. Komunistické úřady nakonec ztratily 

trpělivost a sebrali dr. Marijovi pas, aby nemohl cestovat. On 

se ale nenechal zastrašit: pustil se do pořádání mezinárodních 

konferencí přímo v Záhřebu a zval na ně účastníky z mnoha 
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zemí světa, takže mu pas nakonec vrátili. V té době se svou 

rodinou založil organizaci Rodinné centrum, která poskytova-

la praktickou pomoc těhotným ženám žijícím v chudobných 

podmínkách – opatřovala jim dětské oblečení, potraviny, ko-

čárky, plenky a podobně. Obrovská poptávka po základních 

potřebách – nejen těch určených pro děti – ovšem panovala 

mezi přicházejícími uprchlíky i dalšími lidmi obecně, a Ro-

dinné centrum proto nyní zaměřilo svou pozornost na příjem 

nejrůznějších věcí a jejich distribuci všem, kdo to nejvíc po-

třebují. Jakmile jsme zajistili, že Rodinné centrum bude při-

jaté věci rozdělovat všem lidem bez ohledu na jejich etnický 

původ nebo vyznání (většina hmotné pomoci byla poskyto-

vána muslimům), začali jsme vozit kamiony plné skotských 

darů do bývalého nádražního skladiště, které patřilo Marijovi. 

Při každé další návštěvě jsme více poznávali Marija, jeho man-

želku Darku a jejich děti, protože jsme v jejich domě často 

přespávali před svou zpáteční cestou. Jako člověk imponující-

ho intelektu i nadšení pro veřejné vystupování nás obohaco-

val moudrými postřehy a filozofickými úvahami. Neostýchal 

se mluvit o svých nemalých úspěších nejrůznějšího druhu, 

vždycky k tomu ale dodával: „Tím největším životním úspě-

chem je pro mě to, že jsem se seznámil a oženil s Darkou… 

Druhým největším životním úspěchem je mých pět dětí… Li-

tuju jedině toho, že jsme jich neměli víc…“ O rodině, její kráse 

a důležitosti mluvíval vždy s velkou vážností a opravdovostí.

Značná část pomoci, kterou jsme s Marijem distribuovali, 

končila v různých provizorních uprchlických táborech, kde 

žily především ženy a děti. V přeplněných dřevěných chatr-

čích, původně postavených jako ubytovny pro dělníky zdale-

ka, přežívala i skupina žen a dětí z města Kozarac na severu 

Bosny a Hercegoviny. Navzdory prožitým traumatům, anebo 

možná právě kvůli nim, se některé z nich chtěly svěřovat 
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s hrůzami, které přetrpěly. Před válkou tvořili drtivou větši-

nu kozarackého obyvatelstva muslimové. Za války celou tuto 

oblast obsadili Srbové, a místní tak byli jedni z prvních, kteří 

zakusili hrůzu „etnických čistek“. Ženy nám popisovaly, jak 

musely uprchnout do lesa, protože Srbové Kozarac ostřelova-

li, a když se nakonec posledních pár muslimských bojovníků 

vzdalo, slyšeli ti, kdo se schovali v lese, jak je Srbové tlampa-

či vyzývají, aby se vzdali a vyšli ven na silnici, že se nikomu 

nic nestane. Po skupinkách a s narychlo vyrobenými bílými 

vlajkami skutečně vyšli z lesa a shromáždili se na cestě. V tu 

chvíli se zase spustila palba a stovky lidí byly zabity nebo 

zmrzačeny. Když ostřelování přestalo, seřadili srbští vojáci 

všechny přeživší a vyčlenili z nich bojeschopné muže. Mno-

hé z nich označili za vůdce nebo za přední osobnosti komu-

nity a poté je vedle silnice zastřelili nebo jim podřízli hrdlo. 

Některé z žen, které nám to vyprávěly, tak viděly smrt vlast-

ního manžela, otce nebo syna. Ostatní muže Srbové odvedli 

do nově zřízených koncentračních táborů. Ženy, které přežily 

a nyní se tísnily v přeplněných chatrčích, nám tyto příběhy 

vyprávěly v přesvědčení, že v okolním světě nikdo neví a ne-

chápe, co se tady děje. Chtěly se s námi dělit o jídlo, které 

jsme jim přivezli, a také se ptaly, zda nebude vadit, když čtvr-

tinu našich darů odloží stranou a propašují uprchlíkům, kteří 

se stále ukrývají na severu Bosny a trpí tam ještě větším hla-

dem než ony zde. Z takových setkání jsem odcházel se smíše-

nými pocity. Každý z těchto hrůzostrašných příběhů ve mně 

vzbuzoval větší rozhořčení a hněv vůči „barbarským četni-

kům“. Zjistil jsem, jak těžké je zůstat nezaujatý v této válce, 

které se neúčastním, a zároveň nezapomínat na to, že slyším 

jen jednu stranu tohoto tragického dění. Často mě také hlu-

boce zasahovala vlídnost a zároveň síla ducha, které vypra-

věčky těchto zážitků projevovaly, a jako nikdy předtím jsem 
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se trápil otázkami ohledně odpuštění. Jestliže vůči Srbům 

páchajícím tyto zločiny cítím narůstající hněv a předsudky 

i já jako křesťan, copak můžu očekávat odpuštění u těch, kdo 

toto utrpení skutečně prožili? Jak by to mohlo nastat? Jak tu 

může znovu zavládnout skutečný mír?

Někdy jsme ze Záhřebu vyjeli směrem na východ po ne-

značených cestách (stará dálnice byla zničená bombardová-

ním) do města Slavonski Brod. Leží na břehu řeky Sávy, která 

Chorvatsko odděluje od Bosny a Hercegoviny, a proto se stalo 

cílem mnoha granátů a střel přelétajících přes pomalu ply-

noucí vody. Stržené silniční mosty končily ve vodě a domy 

stojící přímo u řeky měly okna a dveře zakryty dřevěnými 

deskami. Pečlivě jsme vyložili přivezené potraviny před dlou-

hou řadu lidí. Byli vyzváni, aby u otevřeného nákladového 

prostoru vytvořili frontu a každý si připravil jednu igelitovou 

tašku – toto praktické opatření jsme zavedli, abychom oddě-

lili příděl na každého. Pak jsme byli pozváni na nocleh do 

malého domku na kopci nad městem, který momentálně obý-

val starší pár uprchlíků ze severní Bosny. Večeři jsme snědli 

za trapného mlčení, protože veškeré předchozí pokusy o do-

rozumění selhaly (jejich angličtina byla ještě horší než naše 

srbochorvatština). Potom jsem si ale s naším hostitelem Mla-

denem sedl před dům, začali jsme pít slivovici a po několika 

skleničkách se ukázalo, že si dokážeme porozumět aspoň 

trochu. Mladen mi řekl, že jeho dům stojí na planině, která 

se rozbíhala na dohled od nás na druhém břehu řeky. Teď 

v něm nejspíš bydlí Srbové. Míval i kousek pole a malý švest-

kový sad – slivovice, kterou jsme popíjeli, pocházela z jeho 

plodů. Těsně předtím než uprchli, když už sbalili všechno, co 

se dalo unést (včetně slivovice), vzal sekeru a všechny pečli-

vě ošetřované stromy pokácel. Možná teď nějací Srbové žijí 

v jeho domě, ale úrodu z jeho švestek neochutnají, zasmál se 
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nahlas a hořce, jako by se mě a možná i sebe snažil přesvěd-

čit, že je to veselá historka, a ne příběh plný nenávisti.

Začaly mi vadit pojmy „uprchlíci“ a „vysídlenci“. Pocho-

pitelně se bez nich nemůžeme obejít, máme-li nějak jedno-

duše označit ty, kdo museli opustit svůj domov. Zjistil jsem 

ale, že dřív než jsem se setkal se skutečnými lidmi, kteří do 

těchto kategorií spadají, a trochu lépe je poznal, skrývaly se 

mi za těmito slovy dost nepřesné stereotypy. V jiném tábo-

ře v Záhřebu jsem při rozhovoru se sympatickým, výřečným 

mužem s jiskrnýma očima zjistil, že býval ředitelem přeprav-

ní společnosti provozující celou flotilu kamionů. Skutečnost, 

že jsem to tehdy byl zrovna já, kdo řídil auto a dával mu jídlo, 

přestože jsem měl nižší vzdělání a mnohem méně životních 

zkušeností a o kamionové přepravě zboží jsem toho věděl 

podstatně méně než on, mi rozhodně nedávala jediný důvod 

cítit se vůči němu nějak nadřazený. I když jsem si to připouš-

těl jen nerad, přistihl jsem se, jak prožívám danou situaci: já 

jsem dárce a tento cizinec příjemce, já mám moc, on ne. Po-

malu jsem si uvědomoval, že tato práce v sobě skrývá veliké 

nebezpečí.

Marijo mezitím objevil nový způsob, jak distribuovat 

naše darované oblečení těm, kteří to nejvíc potřebují. Uvědo-

mil si totiž, že mnoho lidí trpí právě tím, že jsou teď odkázáni 

na pomoc jiných. Proto ve snaze respektovat jejich důstojnost 

oblečení vždycky rozložil na stoly, vyrovnané v dlouhé řadě 

v nějaké hale nebo na veřejném prostranství. Pak pozval lidi, 

aby přišli a vybrali si, co budou chtít, „aby to mohli dát těm, 

o nichž vědí, že jsou ve velké nouzi“. Tak jim dal možnost 

přijít a vybrat si oblečení, které potřebují a které se jim líbí, 

bez veřejného ponížení.

A tak jsme pokračovali, jedno nákladní auto za druhým, 

a darů ze Skotska stále přibývalo. Julie se k mé veliké radosti 
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rozhodla pokračovat v této pomoci a při většině cest mě teď 

doprovázela jako spolujezdkyně. Se stoupajícím objemem 

pomoci nám začalo být zřejmé, že malé nákladní auto není 

pro dálkovou přepravu velkého množství zboží tím nejefek-

tivnějším prostředkem. Potřebovali jsme něco většího. Aby-

chom mohli řídit i ty největší kamiony, museli jsme absol-

vovat příslušnou řidičskou zkoušku, a tak jsme v listopadu 

roku 1993 zůstali v Invernessu u Juliiny rodiny (která patřila 

mezi největší příznivce naší práce ještě předtím, než jsem 

se s Julií vůbec seznámil) a začali jsme navštěvovat potřeb-

ný kurz. K mému velkému znepokojení se ale po několika 

společně absolvovaných lekcích poměrně jasně ukázalo, že 

Julie je při řízení kamionů s návěsem mnohem lepší než já. 

Dokonce když se během první jízdy posadila za volant, in-

struktor jí nevěřícným tónem řekl: „Vy si ze mě utahujete, 

co? Vy přece nejste žádná začátečnice a tyhle mašiny jste už 

řídila, že jo?“ Trochu jsem znejistěl a vyšplhal se do kabiny, 

protože byla řada na mně.

„Měl byste na tom ještě trochu zapracovat,“ doporučil mi 

taktně na konci jízdy, „zvlášť si dejte pozor na kruhové ob-

jezdy.“

Bylo to od něj milé vzhledem k tomu, jak drastická opat-

ření musel přijmout přinejmenším jeden řidič, aby ho neroz-

mačkal můj přívěs. Do té doby jsem nechápal, co všechno je 

třeba zohlednit, když řídíte šestnáctimetrové vozidlo, které 

se při odbočení naklání. Po instruktorových laskavých slo-

vech se mi žaludek sevřel strachem a během několika dal-

ších týdnů jsem téměř prožíval panickou hrůzu. Úzkost ve 

mně nevzbuzovala ani tak představa, že jedním nešikovným 

pohybem svého ohromně dlouhého chvostu rozmačkám ně-

jakého dalšího uživatele kruhového objezdu, nebo dokonce 

zničím čerpací stanici. Spíš mě děsila vidina toho, jak musím 
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všem svým přátelům doma v Dalmal ly sdělit novinu, že Julie 

zkoušku složila, a já ne. To by jim dalo munici ke vtipům na 

můj účet na mnoho dalších let.

A taky ji dostali, protože Julie nakonec zkoušku slo-

žila bez zaváhání, a já jsem ji neudělal (ano, můj návěs se 

při zdolávání kruhového objezdu zatoulal do jiného jízdní-

ho pruhu). Moje ospravedlňování, že jsem byl od začátku 

v nevýhodě, protože původní řidičák jsem udělal se starým 

Land Roverem v sousední vesnici Inveraray, kde nebyl jediný 

kruhový objezd, mě před vtipkováním uchránit nedokázalo. 

Ke své velké úlevě jsem zkoušku složil na druhý pokus a už 

krátce nato jsme kupovali obrovský, čtyřiačtyřicetitunový ka-

mion s návěsem. Julie měla ve zvyku každý náš vůz pojme-

novat a z jakéhosi důvodu, který jsem nikdy nepochopil, pro 

toto auto vybrala jméno „Mary“, to nejméně pravděpodobné 

pojmenování, jaké jsem si u tak obrovského monstra dokázal 

představit. Byli jsme nadšeni, když se ukázalo, kolik materiá-

lu se do tohoto kamionu vejde – tím spíš, že ve stejné době se 

vlna darů od veřejnosti najednou vzedmula výš než kdykoli 

předtím.

Už nějaký měsíc jsme pozorně sledovali znepokojující 

události, které se odehrávaly ve Srebrenici. Toto muslimské 

město v části Bosny a Hercegoviny, kterou ovládali Srbové, 

teď bylo obklíčeno nepřátelskými vojáky a značně přeplněno 

uprchlíky. OSN prohlásila Srebrenicu, stejně jako jiná měs-

ta, která se ocitla v podobné situaci, za „bezpečnou zónu“ 

a zaručila se tak za bezpečí těch, kdo tam hledali útočiště. 

V červenci roku 1995 se už v městečku, sevřeném strmými 

svahy malého údolí, tísnilo přes třicet tisíc muslimů. Všechny 

domy byly přecpané a tisíce lidí spaly venku. Jak míjely měsí-

ce, začali někteří umírat hlady a ještě mnohem víc jich zabilo 

ostřelování z kopců nad městem. Nakonec vpadli srbští vojáci 
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do města, zatímco jsme my i mnozí další ve světě nevěřícně 

a zděšeně přihlíželi. Čtyři sta nizozemských vojáků z jedno-

tek OSN se vzdalo bez jediného výstřelu. Srbové pak začali 

s oddělováním všech bojeschopných muslimských mužů, 

odváželi je do opuštěné továrny a tam jich během dvou dní 

víc než osm tisíc zabili. Většinu žen (z nichž mnohé předtím 

znásilnili) a dětí nechali uprchnout do lesa. Odsud se velká 

část z nich dostala do Tuzly, nejbližšího velkého města, kde 

na ploše starého letiště narychlo vznikl stanový tábor. To vše 

se odehrávalo před očima celého světa. Dostávaly se k nám 

o tom pravidelné zprávy. Kromě hněvu, který jsem cítil k Sr-

bům, ve mně navíc vzrůstala zlost vůči OSN i naší vlastní 

vládě, protože tyto instituce jednoduše dovolily, aby se tyto 

předem naplánované krutosti odehrály v místě, které troufale 

vyhlásily za „bezpečnou zónu“. Styděl jsem se.

Bezprostředně po těchto událostech se u nás začalo 

scházet víc darů než kdy předtím – od pobouřené veřejnosti 

i od potravinářských společností, které nám zasílaly palety 

s moukou, cukrem, konzervami a mnoha dalšími potravina-

mi. A tak jsme s obrovským a cenným nákladem naloženým 

na návěsu našeho nového kamionu vyrazili na cestu, odhod-

láni předat humanitární pomoc ženám a dětem, které před-

nedávnem dorazily do Tuzly. Nebyl to zrovna jednoduchý 

úkol, vezmeme-li v potaz, že jedinou možností, jak se tam 

dostat, bylo komplikovaně přejet centrální Bosnu, kde stále 

zuřila válka. Uvědomovali jsme si, že náš obrovský kamion 

není stavěný na horské cesty, kterými bychom museli projet, 

a tak jsme kývli na spolupráci s jinou britskou charitou, která 

po Bosně a Hercegovině rozvážela pomoc v menších auto-

mobilech.

S jejími lidmi jsme se setkali v chorvatském Splitu 

a v tamním průmyslovém komplexu jsme pod pražícím 
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sluncem přeložili svůj náklad z kamionu do pěti jejich ná-

kladních aut. Po velice potřebném osvěžení v Jadranu jsme 

pak zamířili na sever a já i Julie jsme přitom fungovali jako 

spolujezdci v autech svých nových kolegů. Během druhého 

dne jízdy jsme opustili asfaltové cesty a vjeli na bezpečnější, 

neupravené lesní stezky. Pro mě to bylo známé prostředí, pro-

tože se podobaly cestám ve Skotsku, na kterých jsem se v do-

spívání sám učil řídit. A důvěrně známá nám přišla i okol-

ní krajina, i když místní hory byly o něco vyšší a vypadaly 

dramatičtěji než ty v Argyllu. Brzy jsem si ale uvědomil, že 

tyto náklaďáky, na rozdíl od Land Roverů a pick-upů, na kte-

ré jsem byl zvyklý, nemají pohon na všechna čtyři kola a do 

takového terénu se prostě nehodí. Cesty se postupně zhor-

šovaly a začaly stoupat. Kola nám podkluzovala a já jsem si 

začal dělat starosti. Jejich důvodem nebyla jen nevyhovující 

vozidla, ale začalo mi také docházet, že někteří členové naše-

ho nového týmu se mnohem víc zajímají o to, kde by mohli 

narazit na nějaké dobrodružství, než o bezpečnou dopravu 

nákladu. Severně od Mostaru jsme viděli a slyšeli, jak v dál-

ce vybuchují dělostřelecké granáty. Vyděsilo mě, když jeden 

ze spolujezdců navrhl, abychom změnili trasu a jeli blíž ke 

sloupu kouře, který odtamtud stále stoupal, a mohli tak „zjis-

tit, co se tam děje“. Měl jsem dojem, že někteří z nich by si 

chtěli hrát na vojáky. Když jsme udělali zastávku na vojenské 

základně OSN, abychom se vyptali na nejbezpečnější cestu 

v našem směru, někteří řidiči přesvědčili vojáky, aby jim půj-

čili svoje kulomety, a pak se s nimi nechali fotit.

Poprvé jsem tak začal chápat, proč některé humanitární 

organizace často považují snahy menších charit za amatér-

ské a nebezpečné. Když jsme se večer vedle kolony zapar-

kovaných aut uložili ke spánku pod širým nebem, potichu 

jsme s Julií probírali vzájemné pochybnosti o práci s těmito 
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lidmi. Zároveň jsme si ale uvědomovali, že když jsme se do-

stali do středu Bosny a Hercegoviny, kde to ani jeden z nás 

dvou nezná, nemáme jinou reálnou možnost než s nimi 

pokračovat až do Tuzly. Kromě toho jsme potřebovali všem 

dárcům u nás doma potvrdit, že jejich pomoc byla v pořádku 

předána. Do spacáku jsem se soukal ve špatné náladě. Naši 

spolupracovníci pro nás ani nevzali patřičné zásoby jídla a jít 

spát s prázdným žaludkem je u mě zaručený recept na sebelí-

tost. Uprostřed noci jsme se vzbudili, když přes nás přebíhala 

smečka zdivočelých psů. Byl to naprosto fantastický zážitek. 

Přeletěli přes naše spací pytle, jako bychom tam ani nebyli, 

a zase zmizeli v černočerné noci. Přemítal jsem, co se stalo 

jejich majitelům a před čím nebo za čím ti psi tak uhánějí.

Na druhý den se cesty ještě zhoršily. Do těch nejprudších 

kopců musela silnější auta táhnout ta slabší a kupředu jsme 

pokračovali zoufale pomalu. Pro vlastní bezpečí jsme potře-

bovali dojet do Tuzly ještě před setměním, ale to se zdálo 

stále více nepravděpodobné. S ubíhajícím odpolednem rostl 

počet zastávek kvůli propíchnuté pneumatice a já jsem začal 

mít obavy, aby se některé auto neporouchalo tak, že by se 

vůbec nedalo opravit. Jak ubývalo světla, začal nekonečný 

a temný les po obou stranách cesty vypadat poněkud zlověst-

ně. A právě ve chvíli, kdy situace vypadala zcela beznadějně, 

se za námi objevil konvoj velkých norských terénních nákla-

ďáků. Když přátelští řidiči – civilisté pracující pro jednotky 

OSN – viděli naše nesnáze, zastavili a ptali se, jestli pro nás 

můžou něco udělat. Byli dokonce tak laskaví, že se nám ani 

nesmáli a nabídli nám doprovod na svou základnu v Tuzle 

s tím, že kdykoli to bude potřeba, potáhnou nás. S novými 

a nečekanými „strážnými anděly“ a jejich lany jsme začali 

pomalu postupovat vpřed. Na základnu OSN jsme nakonec 

dorazili ve tři hodiny v noci a okamžitě upadli do hlubokého 
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spánku. Ještě předtím se mi ale Julie stihla s nadšením po-

chlubit, že na posledním úseku cesty temnou nocí řídila jed-

no z těch obrovských terénních aut. Svěřovala se mi s tím tak, 

jako by se jí vyplnil největší životní sen, a já jsem ji začal 

podezřívat, že není úplně v pořádku.

Další den jsme odjeli do města, kde nás přijal vděčný, 

avšak unavený starosta. S radostí jsme vyložili cenný náklad – 

tisíce krabic sušené stravy, mýdla, plenek – do provizorního 

skladiště, odkud se pak v přiměřeně velkých dávkách mohl 

transportovat mezi uprchlíky provizorně usídlené na nedale-

kém letišti. Později jsme se do tohoto obrovského tábora, kte-

rý se teď stal domovem pro třicet tisíc lidí, sami vydali. Pro-

cházeli jsme uličkou mezi stany. Nějaká dívka se tu pokoušela 

umýt si vlasy v kbelíku a o kousek dál se zase postarší žena 

s hlavou ovinutou šátkem snažila rozdělat oheň z hromádky 

tvrdého papíru. V jednom stanu zdravotníci vyšetřovali silně 

podvyživené děti s pohublými obličeji bez jakéhokoli výra-

zu. Uvědomil jsem si, že od masakru ve Srebrenici uplynulo 

jen deset dní. Před deseti dny tyto hladem zesláblé a sluncem 

vysušené ženy a děti, sedící teď před svými stany, sledovaly 

chladnokrevnou vraždu svých manželů, synů a otců i mnohé 

další krutosti. Před deseti dny vystrašeně utíkaly lesem. Po 

cestě se přinejmenším jedna z nich, dvacetiletá mladá žena 

Ferida Osmanovićová, oběsila na stromě pomocí vlastního 

šátku. A zatímco tito lidé tolik toho vytrpěli, já jsem reptal na 

nedostatek spánku a dobrého jídla.

Naši dosavadní společníci mezitím vyrazili stejnou cestou 

zpět do Splitu, my s Julií jsme se ale rozhodli zkusit štěstí 

a dostat se do vojenské helikoptéry, o které nám řekli Norové. 

Poradili nám, abychom se nachystali u heliportu a čekali, až 

přiletí. První den nic. Podle vojáků, kteří tam čekali s námi, 

nepřiletěla proto, že nebyli schopni najít střízlivé piloty. 
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Domníval jsem se, že si z nás jen střílejí, ale když na dru-

hý den obrovský vrtulník nakonec skutečně přistál, členové 

ukrajinské posádky, kteří se vynořili z jeho nitra, aby vyloži-

li náklad, byli od pohledu skutečně opilí. Naši norští přátelé 

nám vysvětlili, že do helikoptéry nikdo nesmí nasednout bez 

záchranné vesty. Nic takového jsme neměli, ale když jsme 

se se svými nesnázemi svěřili přátelskému pracovníkovi mise 

OSN, který také čekal na odlet do Splitu, ochotně nám půjčil 

dva modré poštovní pytle s tím, že mají stejnou barvu a tvar 

jako běžné záchranné vesty.

„Jen je při nastupování pevně držte a posádka si ničeho 

nevšimne,“ poradil nám.

Měl pravdu. Když jsme šplhali do prostorného nitra teď 

už prázdného vrtulníku, upírali na nás opilí Ukrajinci prázd-

ný, zastřený pohled a já jsem si říkal, že jsme mohli držet 

cokoli nebo také vůbec nic, a oni by to vůbec nezpozorova-

li. Monstrum nás pohltilo jak velryba Jonáše a vznesli jsme 

se. Těžká kovová schránka s námi pořádně otřásala, protože 

piloti se rozhodli pro „taktický let“, což znamenalo držet se 

děsivě nízko, tisknout se ke svahům a potácet se od jedné 

strany údolí ke druhé. Nejspíš to bylo nutné, abychom tak 

snížili nebezpečí, že nás sestřelí, stejně jsem ale uvažoval nad 

tím, jak velkou část toho má na svědomí alkohol. V duchu 

jsem litoval, že jsme se raději nerozhodli vrátit se nákladními 

auty po lesních cestách. Nakonec jsme ale bez úhony přistáli 

ve Splitu, kde na nás věrně čekal náš obrovský kamion Mary, 

aby nás odvezl domů. Kdybychom měli dostatečně dlouhé 

ruce, objali bychom ho.
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2. kapitola 
Žena oděná sluncem

Věřit v něco, a přitom podle toho nežít, je nepoctivé.

Mahátma Gándhí

Po celé naše dětství i dlouho poté byla řeka Orchy obvykle 

naší dobrou přítelkyní – zvlášť během dní, jako je tento, kdy 

neustálý déšť a přelévající se přítoky způsobily, že se pře-

houpla přes okraje naší jediné přístupové cesty. Vyhlídky na 

to, že nás záplava odřízne od zbytku Dalmally, nás obvykle 

naplnily nadšením, zvlášť když to znamenalo, že nemusíme 

do školy. Orchy byla i vodním hřištěm, které nás v dětství 

provázelo všemi sezónami. V horkých letních dnech jsme 

vynesli gumový člun nahoru ke Corryghoilu, k tůni s poma-

lu tekoucí vodou a písečnou pláží, a pluli v hluboké chladné 

vodě. Někdy táta naložil malý člun na starý přívěs svého Land 

Roveru a odvezl ho horským údolím ještě výš, takže jsme na 

něm pak mohli sjíždět kaskády a pod větvemi sklánějícími se 

nad hladinu plout až dolů ke starému kamennému mostu. 

V zimě se někdy na řece udělal silný led a my jsme se pak 

setkávali s kamarády, kteří žili na druhém břehu, společně 

jsme „bruslili“ v teniskách nebo hráli „lední hokej“ – hokejky 

jsme si půjčili ze shinty, skotské hry podobné florbalu, a za 

puk nám posloužil kámen. Na podzim jsme se zase dlouhé 

hodiny snažili ulovit lososy, kteří se prodírali proti proudu, 

aby se mohli třít. Odměnou za čekání byly ojedinělé úspěchy, 
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kdy jsme se vítězoslavně vraceli domů s nádhernou stříbrnou 

rybou a rozechvěle vyprávěli o tom, jak jsme ji ulovili.

Onoho pozdně podzimního dne v roce 1983 jsme si ale 

při pohledu na stoupající hladinu, která pomalu zaplavovala 

pole pod naším domem, a na to, jak sousedé Alasdair a Do-

nald ženou ovce na výše položené pastviny, dělali starosti. 

Druhý den jsme totiž měli odletět na toužebně očekávanou 

cestu do Jugoslávie. Dlouho předtím než jsme měli vyrazit na 

celonoční jízdu, jejímž cílem bylo letiště Heathrow, se řeka 

rozvodnila a silnici zatopil proud vody, kterým se nedalo pro-

jít. Tehdy nám táta prozradil, že myslel trochu dopředu. Už 

dřív toho dne zaparkoval naše auto výš na silnici, mimo za-

topené části, a pak se pěšky vrátil domů. Teď nám podal ba-

terku a poradil, abychom šli po rozbahněné stezce ve svahu 

nad zaplavenou silnicí. A tak dobrodružství, které nám mělo 

změnit život, začalo pochodem v temnotě, větru a dešti, po 

kotníky v bahně a se zavazadly na zádech. A přitom jsme se 

smáli, jak se táta nenechá nikdy zaskočit.

Všechno to ale začalo ještě o několik týdnů dřív, když 

jsme po snídani seděli kolem kuchyňského stolu. Moje ses-

tra Ruth, která přijela z vysoké školy domů na prázdniny, 

najednou vzhlédla od novin a řekla: „Podívejte se na tohle! 

Píšou tu, že podle některých zpráv se Panna Maria zjevuje 

nějakým mladým lidem v místě jménem Medžugorje v Ju-

goslávii!“ Následoval vzrušený rozhovor. Byli jsme zbožná 

katolická rodina a věděli jsme o známých místech, jako jsou 

Lurdy, kde se Panna Maria zjevila kdysi dávno. Minulý rok 

jsme dokonce vykonali rodinnou pouť na mariánské poutní 

místo v portugalské Fátimě. Ale dosud nás nikdy nenapadlo, 

že by se Panna Maria mohla zjevit dnes, za našeho života.

„Mami, jestli je to pravda, měli bychom se tam podívat,“ 

naléhali jsme. Rodiče nám ale vysvětlili, že během blížících 
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se vánočních svátků nikam jet nemůžou, protože mají moc 

práce na penzionu, který vedli (bydleli jsme ve staré, značně 

členité lovecké a rybářské chatě). Přemlouvali jsme je a ohro-

milo nás, když nám odpověděli, že máme vyrazit sami. Ruth 

i Kenovi, se kterým chodila, bylo už devatenáct, mému brat-

rovi Fergusovi šestnáct a mně patnáct. V době mezi onou sní-

daní a dnem, kdy přišly povodně, jsme stihli zjistit, že vesni-

ce Medžugorje leží blízko města Mostaru, nepodařilo se nám 

ji ale najít na mapě ani vymyslet, jak se tam dostat z letiště 

v Dubrovníku nebo kde se ubytujeme, až tam dorazíme. „Pa-

tří to k dobrodružství,“ říkali jsme si a s námi také několik 

našich bratranců a sestřenic i přátelé, které Ruth a Ken znali 

z vysoké školy – ti všichni se k nám chtěli připojit. A tak nás 

nakonec deset, někteří od pasu dolů trochu zablácení, nased-

lo do letadla směřujícího z Heathrow do Dubrovníku.

V úchvatném, hradbami obehnaném městě, usazeném na 

břehu jiskřivě modrého Jadranu, se nám podařilo najít nocleh 

u člověka, který dokázal říct anglicky jen jedinou větu, po-

chycenou nejspíš při sledování amerických filmů. „Neřeš to, 

bastarde,“ odpovídal s úsměvem na každou otázku, kterou 

jsme mu položili. Jestli jsme ho dobře pochopili, jeho pen-

zion byl nelegální – šlo o malý soukromý podnik, jaký v této 

komunistické zemi nesměl existovat. Na druhý den ráno jsme 

zjistili, že o svátcích nejezdí žádná veřejná doprava. Nakonec 

jsme si museli pronajmout dvě auta, abychom se nějak dosta-

li do svého cíle. Zakrátko už jsme ujížděli po klikaté cestě le-

mující nádherné pobřeží a pak začali stoupat do strmých hor 

směrem k Mostaru. Přitom jsme se pořád ještě smáli tomu 

„bastardovi“ ze včerejšího večera. Opakovaně nás varovali, 

že policie ani komunistické úřady nejsou z údajných zjeve-

ní v Medžugorje ani z toho, že tam přijíždějí cizinci, zrov-

na nadšené. Dokonce ještě předtím než jsme odcestovali ze 
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Skotska, volal našim rodičům kdosi z jugoslávské ambasády 

a upozorňoval je, že pustit nás na takovou cestu je od nich 

nezodpovědné. A tak nás ani příliš nepřekvapilo, když nás 

jen pár kilometrů před cílem zastavila policejní hlídka a za-

čala se vyptávat na důvody naší cesty. Po několika minutách 

nás nechali jet, nezdálo se ale, že měli velkou radost z toho, 

když se jich Ken s velkou smělostí zeptal, jak se od jejich uzá-

věry dá dojet do Medžugorje.

Nakonec jsme dojeli k nevelkému shluku kamenných 

domů, obklopených vinicemi a tabákovými poli, a zaparko-

vali jsme před bílým kostelem s dvojicí vysokých věží. Na 

tak maličkou vesnici se zdál být až příliš velký. Okamžitě 

jsme si všimli obrovského kříže shlížejícího na vesnici z ne-

dalekého kopce. Byl všední den, navečer, a my jsme vešli do 

kostela, který byl k našemu úžasu plný lidí. Modlili se růže-

nec a bylo zřejmé, že zanedlouho začne mše svatá. Vypada-

lo to, že skoro všichni jsou místní: vysocí a větrem ošlehaní 

muži s obrovskýma, sedláckýma rukama, postarší, černě 

oblečené ženy a rodiny s dětmi tu společně zpívali a mod-

lili se z celého srdce. Byla to mše, jakou jsme ještě nikdy 

předtím nezažili, a tento neuvěřitelný projev víry námi hlu-

boce  otřásl. Po bohoslužbě k nám přišel kněz, představil se 

jako otec Slavko a zeptal se, odkud jsme přijeli. Ohromilo 

ho, že jsme až ze Skotska, a ptal se, kde se chceme ubytovat. 

Odpověděli jsme, že ještě nevíme, a on nám vysvětlil, že ve 

vesnici žádné hotely ani penziony nejsou. Pak nás seznámil 

se svou sestrou a její rodinou a oni trvali na tom, že se mu-

síme ubytovat u nich doma. Měli tři syny zhruba v našem 

věku a na prázdninové návštěvě z Austrálie tam zrovna byla 

i jejich sestřenice Gordana. S trpělivostí se ujala úkolu tlu-

močnice a dělala to bez přestávky několik dalších dní! Mlu-

vili jsme o italském fotbalu – tato vášeň byla společná nám 
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i třem synům hostitelů –, ale i o mimořádných událostech, 

k nimž ve vesnici došlo.

Popsali nám, že 24. června 1981 dva dospívající, kteří šli 

večer po cestě nedaleko vesnice, uviděli na svahu ženu, v níž 

poznali „Gospu“, což je chorvatské jméno pro Pannu Marii. 

Dalšího dne se k nim přidali ještě čtyři mladí lidé, kteří ji také 

viděli, a všichni navíc slyšeli, jak k nim promlouvá. Oznámila 

jim, že je Panna Maria, Královna míru. Mezi jejími prvními 

sděleními bylo i toto: „Přišla jsem, abych světu řekla, že Bůh 

existuje. On je plnost života, a aby člověk této plnosti dosáhl 

a získal mír a pokoj, musí se navrátit k Bohu.“ Od toho dne 

těchto šest mladých lidí vídalo a slýchalo Pannu Marii každý 

den a už za několik dní se kolem nich na svahu shromaž-

ďovaly tisíce místních, aby byli při tom, když vizionáři po-

kleknou a začnou rozmlouvat s někým, koho ostatní nevidí. 

Jak se ale zvěsti o tomto místě šířily a lidé sem přicházeli ze 

stále větší dálky, komunistické úřady začaly být z těchto ve-

řejných projevů náboženské horlivosti nervózní a chystaly se 

je zarazit. Mladé vizionáře odvezli do psychiatrické léčebny, 

kde je vyslýchali a vyhrožovali jim, že si je tu nechají, ale ani 

jednoho nepřiměli k tomu, aby svá tvrzení odvolal – dokonce 

ani toho nejmladšího, devítiletého Jakova Čolo. Úřady zaká-

zaly lidem shromažďovat se na svahu kopce, kde ke zjevení 

docházelo, a tak se místo toho začal každý večer plnit kostel 

a zjevování pokračovalo tam. Farář Jozo Zovko, který byl nej-

prve k tvrzení dětí skeptický, ale později jim uvěřil, byl me-

zitím odsouzen ke třem letům vězení, protože se vizionářů 

zastával. Naši hostitelé nám pomocí stále trpělivé Gordany 

popsali řetěz neuvěřitelných událostí, k nimž v jejich vesni-

ci došlo, a vylíčili nám také mnoho mimořádných zázraků, 

kterých byli společně s dalšími vesničany svědky. Často na-

příklad viděli, jak se slunce pohybuje na nebi (podobně jako 
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v případě slavného zázraku, který o bezmála sedmdesát let 

dřív viděly desetitisíce lidí ve Fátimě). Vedle toho byla uzdra-

vena řada lidí s nejrůznějšími nemocemi.

Těmito vyprávěními, která nám klidně a věcně předklá-

dala od pohledu příčetná a vyrovnaná rodina, jsme byli jako 

uhranutí. Říkali nám, že se povídá o mnoha dalších zázra-

cích a mezi lidmi kolují i všelijaké divoké zkazky, ale že nám 

popisují jenom to, o čem naprosto jistě vědí, že je to pravda. 

Dobrosrdečnost této rodiny nás naprosto dojala. Až druhý 

den jsme si s velikými rozpaky uvědomili, že nám ke spaní 

poskytli vlastní postele a sami spali na podlaze. Po zbytek na-

šeho krátkého pobytu se nám ani největším úsilím nepodaři-

lo je přesvědčit, aby na podlahu uložili nás. Členové rodiny 

vizionáře dobře znali. Marko, jeden z bratrů, nám důvěrně 

sdělil, že s nejstarší z nich, Mirjanou, chodí. Trvali také na 

tom, že zařídí, abychom mohli být přítomni setkání vizioná-

řů s Pannou Marií v postranní místnůstce kostela. A tak jsme 

se po dva následující večery ocitli v přeplněném prostoru jen 

kousek od oltáře. Stejně jako velký zástup v hlavní lodi kos-

tela jsme se modlili růženec s mladými vizionáři, kteří byli 

přibližně v našem věku. V jednu chvíli se všichni najednou 

přestali modlit a zahleděli se na stěnu. Nastalo ticho. Pozoro-

vali jsme, jak se zeširoka usmívají a mluví, ale neslyšeli jsme, 

co říkají. Zdálo se, že jsou zcela ponořeni do rozhovoru s ně-

kým, koho my nevidíme. Seděl jsem tak blízko, že bych se 

mohl dotknout Marije, která byla rozmluvou s někým napros-

to pohlcena a šťastná. Trvalo to několik minut, pak mladí lidé 

přestali hledět vzhůru a uvědomili si naši přítomnost. Společ-

ně jsme pak dokončili modlitbu růžence.

Během oněch několika dní v Medžugorje jsem zakusil tak 

hlubokou radost jako nikdy předtím. Cítil jsem se povzbuze-

ný. Panna Maria nám přišla oznámit, že Bůh existuje. Věřil 
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jsem tomu celou svou bytostí a umínil jsem si, že na její po-

zvání odpovím svým životem, jak jen to nejlíp dokážu.

Zdálo se, že velice podobné pocity sdílí i zbytek naší 

skupiny. Společně jsme se ten týden hodně nasmáli, ale také 

hodně naplakali. Jako bychom konečně objevovali, kým do-

opravdy jsme.

Ke konci týdne jsme sami viděli, jak slunce na obloze ro-

tuje a vyzařují z něj po celé obloze jasné barvy. Byl to ne-

uvěřitelný pohled, ale vzhledem k tomu, co se odehrávalo 

v našich srdcích, to bezpochyby nebylo tou nejúchvatnější 

událostí našeho pobytu.

Domů do Skotska jsme se vraceli unavení, ale šťastní. 

Máma s tátou i prarodiče, kteří s námi bydleli, a také dva 

známí kněží nás čekali a připravili si na nás křížový výslech 

s magnetofonem a hromadou otázek, na něž jsme museli 

odpovědět ještě předtím, než jsme mohli jít spát. Chtěli mít 

naprostou jistotu, že jsme nenaletěli na nějaký hloupý vtip 

nebo ještě něco horšího, a veškeré naše informace důklad-

ně porovnávali s učením církve. V jejich jednání nebyla ani 

stopa po cynismu. Zpětně mám dokonce dojem, že už od 

okamžiku, kdy nám Ruth po snídani četla onen novinový člá-

nek, jsme v hloubi duše všichni tušili, že je to pravda. Jinak 

si nedovedu vysvětlit, proč by nás rodiče vybízeli, abychom 

se do Medžugorje vydali sami a viděli všechno na vlastní oči. 

Teď ale chtěli mít jistotu a potřebovali se důkladně připravit 

na všechny otázky, které jim budou druzí bezpochyby klást.

Naše informace a odpovědi na ně udělaly hluboký dojem, 

ovšem ještě silněji na ně zapůsobily změny, které se v nás 

odehrávaly a které v následujících dnech mohli pozorovat. 

Jejich puberťáci je teď povzbuzovali, aby se společně modlili, 

i když to do té doby bývalo vždycky naopak. Rodiče viděli, 

že se v nás děje něco velmi hlubokého. Ruth mezitím napsala 
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o našich zážitcích článek, který vyšel v časopise Catholic He-

rald. Na jeho konci byly uvedeny i naše adresy, a proto nám 

začala přicházet hromada dopisů s prosbami o další informa-

ce. Během několika týdnů jsme dostali víc než tisíc takových 

psaní. Jelikož jsme se zase vrátili na své střední nebo vyso-

ké školy, odpovědi na všechny listy ručně sepisovali rodiče. 

Jeden z dopisů poslala jistá žena jménem Gay Russellová 

z Malawi. Psala v něm, že je pilotka a létá v malém letadle 

nad jižní Afrikou, a prosila o víc informací. Odpověděla jí 

máma. Ze všech psaní jsme si zapamatovali právě toto, i když 

jsme o pisatelce už nikdy neslyšeli. Představa ženy, která létá 

nad oblastmi jižní Afriky a každému vypráví o Medžugorje, 

sloužila v naší rodině jako vtip. Kde by nás tehdy napadlo, 

že o dvacet let později a v naprosto odlišných podmínkách 

se s Gay v jejím africkém domově setkáme a že se z tohoto 

setkání zrodí cosi naprosto mimořádného.

Když táta s mámou po dvou měsících dopsali všechny 

odpovědi, vydali se do Medžugorje sami. Prožili tam něco 

podobného jako my a odváželi si pevné přesvědčení, že Ma-

ria, Matka Ježíšova, se skutečně zjevuje na zemi v naší době 

a má pro lidstvo poselství. Proto po návratu nabyli dojmu, že 

po nich Bůh chce, aby z našeho rodinného domu a penzionu 

udělali „dům modlitby“, kam by se lidé mohli uchýlit a strá-

vit nějaký čas s Bohem. Vyčlenili pro ně část prostoru, do té 

doby poskytovaného normálním platícím hostům (z nichž 

většina přijížděla chytat lososy a lovit jeleny), a začali po-

řádat duchovní obnovy. Z našeho největšího pokoje se stala 

kaple, na místě kulečníkového stolu se objevil oltář a za pár 

měsíců tu místo penzionu Craig Lodge stál „Rodinný dům 

modlitby Craig Lodge“. Mnoho návštěvníků přicházelo na 

den nebo dva, jiní chtěli zůstat déle, a tak se záhy zrodila 

malá komunita (pojmenovaná podle medžugorského kopce 
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Križevac, na jehož vrcholku stojí kříž). Tvořili ji mladí lidé, 

kteří k nám přicházeli, aby věnovali čas prohloubení vlastní 

spirituality, rozpoznali své životní povolání, anebo jen potře-

bovali útočiště, aby se zotavili ze všeho, čím je dosud život 

vláčel.

Z našeho idylického a tichého venkovského domu se tak 

stal hotový úl překypující aktivitou. Co pamatuji, vždycky 

jsem vyrůstal v penzionu nebo hotelu, a tak jsem byl zvyklý 

na to, že u nás doma jsou i cizí lidé. A také to nebylo první 

rozhodnutí rodičů, které dramaticky změnilo život celé ro-

diny. Dva roky předtím si vzali do pěstounské péče Marka, 

sedmiletého hocha s hrůzostrašně vypadající kožní nemocí, 

kterého kdosi nechal v glasgowské nemocnici. Bylo mi tehdy 

dvanáct let a velice nepříjemně mě zaskočilo zjištění, že už 

nejsem benjamínek rodiny. Zničehonic se mezi námi objevil 

malý chlapec s vážnými poruchami chování, náchylný k de-

monstrativním výbuchům hněvu. Velmi rychle jsme se od to-

hoto dítěte velkoměsta naučili řadu nových neslušných slov 

a dalších způsobů, jak druhé urážet. Mark se ale brzy stal 

naším milovaným bráškou a zanedlouho jsme ho adoptovali. 

Byl nejen trvalým členem rodiny, ale pro všechny také zdro-

jem nesmírného požehnání.

Nejnovější rodičovské rozhodnutí otevřít dům jsem přes-

to vnímal jako další invazi do našeho rodinného prostoru: 

invazi sice příjemnou a přátelskou, ale přesto ji nebylo snad-

né přijmout. Proud návštěvníků nikdy nepřestával a hranice 

vymezující soukromý rodinný prostor byly velice mlhavé. 

Většinu svého společenského života jsem trávil s přáteli, s ni-

miž jsem vyrůstal ve vesnici Dalmally, a jak jsem dospíval, 

stále víc času jsem pobýval mimo Craig Lodge: buď při spor-

tu, anebo v místní hospodě. Na těchto místech jsem takřka 

nikdy nemluvil o své víře, rodinném duchovním centru nebo 
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o tom, co jsem prožil v Medžugorje. Skoro jako bych začal žít 

dva oddělené životy. Nikdy jsem nepřišel o víru a každý den 

jsem se i nadále modlil, kromě rodiny jsem o tom ale s nikým 

nedokázal mluvit. Mým nejbližším druhem byl můj  bratr Fer-

gus. Oba jsme tvořili s ostatními přáteli, s nimiž jsme vyrůs-

tali na vesnici, partu s pevnými svazky. Už od útlého věku 

jsme byli uchváceni hrou shinty, která je na Skotské vyso-

čině velmi rozšířená a má poněkud nespravedlivou pověst 

násilnického sportu. Skoro každou sobotu jsme se scházeli 

s naším vesnickým týmem nazvaným Glenorchy. Shinty má 

mnoho společného s irským hurlingem a ti, kdo ji vidí hrát 

poprvé, ji často popisují jako florbal bez pravidel. Shinty byla 

má vášeň. Miloval jsem ji pro hru samotnou i kvůli tomu, že 

jsem snad se všemi spoluhráči z týmu odmala vyrůstal. Na 

základní škole jsme vyhráli Skotský pohár a to nás navždy 

sblížilo. Prvotní sláva v nás vyvolala přesvědčení, že jednou 

zvítězíme i celostátně v soutěži dospělých, což se z naší ves-

nice ještě nikomu nepodařilo. S postupujícími roky ale na-

šich úspěchů začalo ubývat. Do značné míry k tomu přispěla 

spousta času, který jsme raději trávili ve vesnické hospodě 

než na hřišti.

Chodívali jsme tam i každý sobotní večer po zápase, po-

kud jsme tedy nezamířili do nějakého ze sousedních měst 

nebo vesnic na cèilidh, taneční zábavu. Často jsme pak s Fer-

gusem nedokázali ráno vstát včas na nedělní mši v místním 

kostele a odpoledne jsme pak trávili za volantem, abychom 

dojeli někam na večerní bohoslužbu, protože v našem blíz-

kém okolí nikde nebyla. Ani jednou jsme nevynechali, často 

jsme ale v kostele seděli s bolavou hlavou a s pocitem sucha 

v krku. Společně jsme si o víře povídali a modlili se – byli 

jsme na to zvyklí už od prvních let, kdy jsme spali v jednom 

pokoji –, ale nikdy jsme o této části svého já nemluvili před 
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ostatními kamarády, i když nám jinak byli velmi blízcí. Dva 

životy, které jsme oba žili, se tak od sebe stále vzdalovaly, 

a já jsem se už necítil tak šťastný jako dřív. Nikdy jsem ale 

neztratil víru ani hluboký respekt k tomu, pro co se rodiče 

rozhodli. Chápal jsem, že dělají cosi úžasného, co mnoha li-

dem mění život. Jejich rozhodnutí přitom ze světského ani 

z ekonomického hlediska nedávalo žádný smysl: těm, kdo 

k nám přicházeli, nabídli možnost pokrýt finančním darem 

nutné náklady, nikdy ale neodmítli nikoho, kdo si nemohl 

dovolit dát ani drobnou částku. Časem pak, aby se nedosta-

li do dluhů, prodali revír pro lov lososů, který jim patřil na 

řece Orchy, a dál všechny vítali s úsměvem na tváři. Mámina 

domácí polévka se stala vyhlášenou v širokém okolí a ještě 

pověstnější bylo tátovo „medvědí objetí“.

Já jsem mezitím zamířil na univerzitu ve Stirlingu, abych 

studoval historii, přestože jsem v hloubi srdce nikdy nechtěl 

Argyll opustit. Převážnou část dětství a mládí jsem strávil 

stopováním jelenů a prací na čerstvém vzduchu a nikdy jsem 

se netoužil odstěhovat do velkoměsta ani mě nelákala žádná 

kariéra v nějakém konkrétním oboru. Všichni mí dobří přá-

telé navíc zůstávali v okolí Dalmally a hledali si práci tam. 

Zkoušky ve škole jsem ale skládal na výbornou, a protože 

jsem měl pocit, že se to ode mě čeká, šel jsem studovat dál. 

Můj oblíbený předmět byl dějepis, a tak jsem se rozhodl stu-

dovat dějiny. Ve Stirlingu jsem ale dlouho nevydržel. Ukázalo 

se, že ostýchavost, s níž jsem doposud bojoval tak, že jsem 

se v nové společnosti držel svých kamarádů, je pro mě v no-

vém prostředí velikým handicapem. Nedokázal jsem s ostat-

ními studenty mluvit, natož se spřátelit, a tak jsem každý 

víkend dojel stopem domů, abych se setkal s kamarády a za-

hrál si shinty. S milovanými pruhy týmu Glenorchy na sobě 

a hokejkou v ruce jsem byl na devadesát minut zase šťastný 
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a sebevědomý. „Skvělá rána, Obře!“ volali na mě z laviček 

starší chlapi, když jsem zastavil soupeře nebo zachytil míč le-

tící hřištěm (mí spoluhráči měli štěstí na barvitější přezdívky, 

jako třeba Lišák, Hejkal a Pelé). Pak jsem se vracel do univer-

zitního kampusu a zavíral se do svého pokoje. Po šesti měsí-

cích jsem matce málem zlomil srdce, když jsem to nakonec 

vzdal a ze studií odešel. Vrátil jsem se do Argyllu, abych zas 

pracoval pod širým nebem – pro Komisi lesního hospodářství 

jsem sázel stromy, skládal trámy na pile a nakonec jsem začal 

chovat lososy. Šest let jsem byl členem malého týmu, který 

se staral o lososy v obrovských klecích, vznášejících se pod 

hladinou Loch Craignish, odlehlého mořského jezera, ležící-

ho asi šest kilometrů od nejbližší asfaltové cesty. Vládl tam 

nesmírný pokoj a klidná, i když namáhavá práce mě těšila. 

Bylo to výborné místo k přemýšlení a k modlitbě a z kluků, 

se kterými jsem pracoval, se záhy stali dobří přátelé. Napa-

dalo mě, že možná budu po zbytek svých dní žít a pracovat 

v tomhle koutu Skotska. Většinou mě taková vyhlídka napl-

ňovala radostí, i když dlouhé, temné a chladné zimy ve mně 

často probouzely představy o teplých exotických zemí a no-

vých zážitcích.

Pak jsme ale jednoho deštivého listopadového večera 

v roce 1992 vyrazili s Fergusem do místní hospůdky na pivo. 

Všude bylo neobvyklé ticho. Kvůli podmáčenému hřišti se 

nehrál ani zápas shinty, na který dorazilo jen pár spoluhrá-

čů. Začali jsme si povídat o tom, co jsme chvíli předtím viděli 

v televizi. Reportáž ukazovala utrpení lidí v Bosně a Hercego-

vině, kteří utekli před etnickými čistkami a teď žili v uprch-

lických táborech. Jugoslávie, kterou jsme jako dospívající 

navštívili, se rozpadala. V roce 1991 vyhlásilo nezávislost Slo-

vinsko a Chorvatsko, což vedlo k válce mezi Srby, kteří měli 

v Jugoslávii hlavní slovo, a těmi, kdo se chtěli odtrhnout. 
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O rok později se rozhořela občanská válka v Bosně a Herce-

govině, zemi obývané Chorvaty, muslimy i Srby – tento straš-

livý konflikt se odehrával přímo před kamerami namířenými 

sem z celého světa. V Medžugorje se Panna Maria, Královna 

míru, stále zjevovala šesti původním vizionářům a titul, který 

si zvolila, nyní získal nový význam. Během let ve svých po-

selstvích vytrvale hovořila o míru, o tom, že se lze vyhnout 

válce, pokud žijeme podle evangelia. Na den přesně deset let 

poté, co se Panna Maria zjevila šesti mladým lidem v Medžu-

gorje, padly první výstřely.1 S tím, jak se odkrývaly další 

a další hrůzy a moderní Evropu ohromoval neustálý proud 

zpráv o krvavých masakrech, etnických čistkách a hromad-

ném znásilňování, staly se důvody pro poselství Panny Marie 

i naléhavost, s níž je pronesla, o mnoho zřejmější. Možná jen 

málo z nás, kteří jsme měli tu čest její poselství slyšet a uvěřit 

jim, je skutečně dokázalo ve svém životě také uskutečnit.

Reportáž, o které jsme s bratrem mluvili, se zaměřila na 

uprchlický tábor nedaleko Medžugorje, a snad právě proto 

jsme si navzájem řekli, že bychom tamním obyvatelům moc 

rádi pomohli. Věděli jsme o jedné skupině z Londýna, která 

transport humanitární pomoci do Medžugorje organizovala, 

a začali jsme se zaobírat myšlenkou, že bychom ve svém oko-

lí uspořádali sbírku a jedním z těchto konvojů ji tam odvezli. 

Po zavírací hodině jsme se pak vraceli domů kolem temné 

řeky, která nám před lety málem zabránila se do Medžugorje 

vydat, a nadšeně jsme probírali plány na cestu tam a zpět.

1 Myšlena je tzv. Slovinská válka za nezávislost (nazývaná též „Desetidenní 

válka“), k níž došlo poté, co 25. června 1991 vyhlásilo Slovinsko nezávis-

lost na Jugoslávii. Přímé boje probíhaly od 27. června a konflikt byl ukon-

čen 7. července podpisem Brionské deklarace. Jako den, kdy mladí lidé 

v Medžugorje spatřili Pannu Marii vůbec poprvé, se uvádí 24. červen 1981. 

První poselství všech šest vizionářů přijalo o den později, 25. června 1981, 

a tento den se také slaví jako den medžugorského zjevení. [Pozn. překl.]
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Hned druhý den jsme se o tento nápad rozdělili se zbyt-

kem rodiny a vzápětí, ještě než jsme vše mohli důkladněji 

promyslet, byla naše malá sbírka vyhlášena. Máma s tátou 

zavolali několika přátelům a pravidelným návštěvníkům 

duchovního centra, aby je poprosili o pomoc, a zanedlou-

ho k nám domů začaly přicházet balíky s jídlem, oblečením 

a léky. K našemu velkému překvapení nám poštou dochá-

zely i finanční dary. S Fergusem jsme si na rybí farmě, kde 

jsme pracovali, narychlo zařídili týden dovolené a za pení-

ze, které nám lidé poslali, jsme koupili ojetý Land Rover. Vě-

děli jsme od těch, kdo organizovali konvoje s humanitární 

pomocí z Londýna, že auta s pohonem všech čtyř kol jsou 

k jízdě v bosenských horách nezbytná. Měli jsme v plánu 

vyjet s konvojem z Londýna, nechat balíky s pomocí i auto 

v Medžugorje a vrátit se domů letadlem.

Ani ne tři týdny poté, co jsme o svém plánu mluvili v hos-

podě, jsme seděli v nebezpečně přetíženém Land Roveru na 

cestě z Londýna do Doveru a pak dál do Bosny a Hercego-

viny. Naši zaměstnavatelé nám takto narychlo nemohli dát 

víc než týden dovolené, a tak jsme do věci vtáhli i své přátele 

a poprosili je, aby první část cesty, z Dalmally do Londýna, 

odřídili oni. My jsme ze Skotska přiletěli letadlem, abychom 

ušetřili jeden den a pojistili si, že se dokážeme dostat do cíle 

a zpět včas.

A tak jsme opět dorazili do Medžugorje, tentokrát s terén-

ním vozem k prasknutí nacpaným dary pro lidi, které jsme 

nikdy neviděli. Mnozí z nich žili v opuštěných železničních 

vagonech v uprchlickém táboře nedaleko vesnice. Dostali 

jsme se sem poprvé od oněch návštěv počátkem osmdesá-

tých let, poprvé jako dospělí muži, a hned zkraje nás zarazily 

všechny ty penziony a hotely stojící v místech, kde dřív bý-

valy jen vinice. Když jsme se ale při modlitbě křížové cesty 
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vyšplhali na kopec Križevac a pak se posadili u paty obrov-

ského bílého kříže na vrcholku, věděli jsme, že všechna po-

žehnání a milosti, které jsme tu přijali jako dospívající, se na 

nás znovu vylévají. Domů jsme se vraceli s vděčností v srdci. 

Tam mě čekalo překvapení. Dary humanitární pomoci i pe-

něz jako reakce na naši prvotní výzvu nepřestaly do Craig 

Lodge proudit, naopak: z pramínku se stala potopa. Přístřeš-

ky, které jsem si vypůjčil od táty, i náš dům přetékaly zdravot-

nickým materiálem, sušeným jídlem, pokrývkami a obleče-

ním. Máma s kamarádkami všechno třídila a balila. Pochopil 

jsem, že přede mnou stojí rozhodnutí, a po několika dnech 

modliteb a rozvažování jsem podal výpověď na rybí farmě 

a nabídl svůj dům k prodeji. Toto rozhodnutí nebylo těžké. 

Už nějakou dobu jsem hledal cosi jiného a tady se nečekaně 

nabízela příležitost. Máma před nedávnem zdědila od vzdá-

leného příbuzného poměrně cenný obraz, ten teď prodala, 

abychom měli peníze na malé nákladní auto. Ujistila mě také, 

že když nebudu zrovna spát v něm, můžu se kdykoli vrátit 

domů do Craig Lodge. A tak jsem bez jakéhokoli časového 

rozvrhu nebo „vyššího plánu“ a bez jakýchkoli předchozích 

relevantních zkušeností začal organizovat sbírky a dodávky 

humanitární pomoci do Bosny a Hercegoviny.
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3. kapitola 
Malé skutky lásky

Dávej potřebným, byť by to byla jen maličkost. Pro toho, kdo 

nemá nic, to totiž maličkost není. A není to maličkost ani pro 

Boha, pokud dáváme, co můžeme. 

sv. Řehoř Naziánský

Doma rodiče vytrvale telefonovali každému, koho znali. Za ty 

dlouhé roky u nich v duchovním centru pobývaly tisíce lidí 

a mnozí z nich se mezitím stali jejich dobrými přáteli. Tele-

fonáty o tom, jak se snažíme pomáhat lidem v Bosně a Her-

cegovině, velice rychle zmobilizovaly celou armádu spolu-

pracovníků. Máma se s tím ale nehodlala spokojit a žádost 

o podporu poslala i do každé katolické farnosti ve Skotsku. 

Odpověď byla naprosto neuvěřitelná. Celý den u nás zvonil 

telefon s nabídkami pomoci. Každé ráno nám pošťák nosil 

celý stoh obálek s šeky představujícími dary od jednotlivců, 

z kostelních sbírek anebo z výtěžků dalších sbírkových akcí. 

Julie celé hodiny psávala na psacím stroji děkovné dopisy 

a já zase většinou jezdil po celé zemi, přebíral materiální 

dary a vozil je do přístřešků vedle Craig Lodge, kde jsme je 

pak třídili a balili pro převoz. Práce to byla těžká a nezvládli 

bychom ji bez mnoha přátel, kteří nám pravidelně pomáha-

li. Mou oblíbenou činností bylo nakládat auta před cestou 

do Bosny a Hercegoviny. S obrovskou odpovědností jsem 

se snažil využít každičký centimetr, abychom toho během 
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nákladné a časově náročné cesty dovezli lidem v nouzi co 

nejvíc. Při nakládání věcí, které byly různě velké, různě těž-

ké a také různě křehké, jsem měl pocit, jako bych hrál hru, 

vytvářel jakousi obrovskou trojrozměrnou skládačku. Záro-

veň to byla práce fyzicky velmi náročná, a ta mi chyběla od 

doby, kdy jsem dal výpověď na rybí farmě, kde jsem po šest 

let, den co den od rána do večera, těžce pracoval venku. Na-

opak mým nejméně oblíbeným úkolem bylo vystupovat před 

lidmi a představovat naši práci těm, kdo pochopitelně žádali 

nějaké zprávy a zpětnou vazbu. Lépe řečeno, myslel jsem si, 

že právě toto bude pro mě ten nejméně oblíbený úkol a ně-

jakou dobu jsem se každému takovému vystoupení vyhýbal: 

přesvědčil jsem mámu anebo Julii, aby v kostele, ve škole 

nebo před nějakou skupinkou našich podporovatelů vystou-

pily ony, a sám jsem si příhodně naplánoval sbírku někde 

úplně jinde.

V Glasgow, největším městě Skotska, nám začal pomá-

hat úžasný pár důchodců, John a Anne Boyleovi. Sestavili 

ve městě podpůrnou dobrovolnickou skupinu a od městské 

rady si zdarma půjčili skladovací prostory i nákladní auto pro 

konání sbírek v okolí. Už zakrátko tvořily místní aktivity nej-

větší díl naší činnosti. Zdarma poskytnuté skladiště bylo ví-

taným darem, k dokonalosti odpovídající našim představám 

mělo ale daleko. Dostali jsme prostor ve čtvrtém patře, což 

znamenalo, že veškerý náklad bylo možné překládat jen po-

mocí stařičkého výtahu. Když jsme nakládali kamion před 

cestou na kontinent, musel jeden tým nahoře skládat věci do 

výtahu, ten pak posílal dolů druhému týmu, který všechno 

přenášel do auta. Výtah se také občas porouchal. Pochopili 

jsme, že městský úřad posílá opraváře okamžitě jenom teh-

dy, když ve výtahu někdo uvízne, jinak to může trvat celé 

hodiny nebo i dny, a my přitom nemáme jinou možnost, jak 
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nakládání dokončit. Nakonec jsme objevili, že se dá do výta-

hu vlézt střechou, a někdy jsme se k takovému řešení uchýli-

li, než jsme zavolali na úřad.

„Ano, uvnitř někdo je,“ odpovídali jsme poctivě a přesně. 

Myslím, že na úřadě naši hru prokoukli v okamžiku, když 

opravář našel ve výtahu někoho z nás, jak se celý červený 

mačká mezi krabicemi. Zdálo se ale, že chtějí být, tak jako 

všichni ostatní lidé ve městě, součástí našeho úsilí a při-

spět k tomu, aby se pomoc šířila. Zpočátku přicházela vět-

šina humanitární pomoci v Glasgow z kostelů. Když se ale 

o naší práci dozvěděla početná muslimská komunita, rovněž 

se intenzivně zapojila. Její členové začali v mešitách pořádat 

pravidelné sbírky jídla, které nám pak v obrovském množství 

nosili do skladů. Mnozí příslušníci této asijské komunity, 

převážně pákistánského původu, pracovali v potravinářských 

velkoobchodech a často nám dávali přebytky. Ani tak jsme 

ale nedokázali sehnat dostatek sušeného jídla a konzerv. Tyto 

položky se vždy nacházely na předních místech v seznamech 

toho, o co nás z Bosny a Hercegoviny naléhavě žádali. Kon-

taktovali jsme proto supermarkety a vyprosili si povolení 

uspořádat v nich potravinové sbírky. Vedení nám dovolilo 

postavit ke vchodu prázdný nákupní vozík a rozdat zákaz-

níkům, kteří vcházejí dovnitř, letáky s prosbou, zda by ne-

koupili něco z uvedeného seznamu a při odchodu to nevložili 

do vozíku. Každý víkend se několik z nás s touto sbírkou za-

měřovalo na jiný obchod a ochota lidí něco tímto způsobem 

darovat nás stále znovu ohromovala. Tato forma pomoci byla 

zároveň velmi efektivní, protože druhá skupina mohla v ná-

kladovém prostoru auta všechny přijaté dary průběžně třídit 

a balit. Obvykle jsme se do skladiště vraceli až pozdě večer 

s plnými bednami připravenými na odvoz a označenými ná-

pisy „Zeleninové konzervy“, „Těstoviny“, „Cukr“ a podobně. 
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Naprostou většinu beden, do kterých jsme věci ukládali, nám 

darovali výrobci whisky. Byly pevné, pro náš účel ideální, ale 

na hranicích při celní kontrole občas vzbuzovaly velké po-

zdvižení a údiv. Celníci a policie vždy zůstali stát s otevřenou 

pusou, když jsme na jejich žádost otevřeli nákladový prostor 

kamionu k nahlédnutí. Okamžitě je muselo napadnout, že 

tito „humanitáři“ ve skutečnosti pašují whisky. Když jsme 

pak bedny otevřeli a ukázali jsme jejich poněkud nudněj-

ší obsah, zdáli se vždycky trochu zklamaní. Během super-

marketových sbírek jsme si uvědomili jeden zajímavý úkaz. 

Zaznamenali jsme, že v sociálně slabých oblastech Glas-

gow – některé z nich dosahovaly nejvyšší nezaměstnanosti 

a chudoby v celé Velké Británii – nám lidé dávali výrazně víc 

než v poněkud bohatších čtvrtích. Nebudu se tvářit, že doká-

žu vysvětlit, proč to tak bylo, ale skutečně to tak fungovalo 

a rozdíl byl poměrně výrazný.

O něco hůř se mi dařilo odhadovat „darovací schémata“ 

při finanční sbírce na ulicích. Zdaleka mě to nebavilo tak jako 

sbírky v obchodech. Vždycky mi přišlo obtížnější prosit cizí 

lidi o peníze než o jídlo. I když snad bylo zřejmé, že to nežá-

dám pro sebe, zdálo se mi velice těžké zachřestit plechovkou 

a říct: „Prosím, pomozte lidem v Bosně a Hercegovině.“ Pat-

řilo k tomu i jakési pokoření a snad jsem tak aspoň nepatrně 

okusil, jak se cítí lidé, kteří musí žebrat kvůli vlastní nouzi. 

Abych se během dlouhých hodin na chodníku zabavil, hrál 

jsem občas takovou soukromou hru: hádal jsem, jak ten který 

člověk na mou prosbu zareaguje. Potetovaný svalovec, žena 

s kočárkem, školáci cestou na oběd, pouliční zpěvák, který se 

netváří nadšeně, když mě vidí na „svém fleku“. Každý z nich 

mě většinou spíš překvapil. Nedokázal bych vytvořit závěry 

ohledně toho, jaká je u dané skupiny pravděpodobnost, že mi 

do plechovky přispěje nějakou mincí. Stejně tak bych neuměl 
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udělat srovnání mezi muži a ženami, mezi mládeží a starší 

generací, mezi těmi, kdo se tváří vlídně, a těmi se zarputilým 

výrazem anebo mezi zpěváky starých truchlivých skotských 

písní a těmi, kdo na dudy trochu falešně přehrávali optimis-

tické popěvky. Nepochybuji o tom, že jiní už v této věci pod-

nikli vědečtější experimenty, a mohli by mě proto usvědčit 

z omylu, já jsem ale došel k závěru, že lidé všeho druhu do-

kážou být neobyčejně štědří a také neobyčejně skoupí. Dosta-

li jsme příležitost i ke srovnání mezi mnohem výbušnějším 

potenciálem: to když nám dovolili pořádat pouliční sbírku 

před národním fotbalovým stadionem před finále Skotského 

poháru, při němž se měli utkat dva giganti skotského fotbalu: 

Glasgow Rangers a Glasgow Celtic. Rivalita mezi těmito týmy 

je ve fotbalovém světě snad jedna z nejostřejších. První totiž 

zastupuje protestantskou a druhý katolickou komunitu zá-

padního Skotska, což vede k prolínání s poměrně nechutnou 

minulostí tohoto soužití. Byli jsme proto trochu roztřesení, 

když jsme se s plechovkami na peníze vmísili mezi fanouš-

ky, kteří se kolem rojili po desítkách tisíc. Přemýšlel jsem, 

jestli si nás vůbec všimnou a zaslechnou, o co je prosíme. 

A oni nás slyšeli a reagovali naprosto neuvěřitelně – byly to 

ty nejštědřejší příspěvky, jaké jsem kdy viděl. Mám trochu 

podezření, že svou roli v tom hrála i soutěživost. Možná si 

mysleli, že budeme vést zvláštní účet pro příspěvky od fa-

noušků modrých a druhý pro peníze od zelených a že pak 

výsledky zveřejníme, aby to svět mohl porovnat. A třeba jim 

srdce a peněženky pomohlo otevřít i pivo, které stihli vypít 

už před zápasem. Ať už byly důvody jakékoli (a já jsem si 

jistý, že ve skutečnosti byly mnohem chvályhodnější než ty, 

které jsem zmínil), za velice krátký čas – jen co všichni divá-

ci vešli na stadion – jsme vybrali rekordní částku. Kontakty 

s oběma fotbalovými kluby od té doby pokračovaly.
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O několik let později jsem se seznámil se dvěma slav-

nými fotbalisty: Frankem McGarveyem, který dřív hrával za 

Celtic, a Gordonem Smithem, bývalým hráčem Rangers. Ti 

se rozhodli, že uspořádají zápas mezi bývalými hráči obou 

klubů a seženou nám tak nějaké peníze. Jako fandovi Celtiku 

a milovníkovi fotbalu mi nic nemohlo udělat větší radost. Oba 

zamluvili menší stadion v glasgowském East Endu a každý 

zavolal starým přátelům ze svého klubu. Mnozí z nich, dřív 

známí hráči, přislíbili účast. Den před utkáním jsem si volal 

s Frankem, abychom ještě doladili nějaké detaily. Zeptal jsem 

se ho, jak jeho tým trénuje.

„Ani moc ne,“ odpověděl mi a pokračoval: „Pár jich to na 

poslední chvíli zrušilo. Asi by sis zítra měl vzít s sebou ko-

pačky.“

Zasmál jsem se.

„To není vtip. Vezmi si kopačky. Je tě kus chlapa a sám jsi 

mi povídal, že trochu hrát umíš.“

Zavěsil a mě smích přešel. Pak jsem zavolal několika ka-

marádům, abych jim tu novinu oznámil. A potom jsem začal 

hledat svoje staré kopačky, které se už nějakou dobu kdesi 

nečinně válely. Na druhý den jsem seděl v šatně se skupinou 

hráčů, které jsem po celé dětství obdivoval jako hrdiny, a po-

slouchal, jak ladí taktiku na Rangers. Vzpomínal jsem při-

tom, že jako kluk jsem zrovna o něčem takovém snil. Byl to 

opravdu zvláštní pocit.

„Kde chceš hrát?“ ptal se Frank, když začal rozestavovat 

svůj tým, a já jsem si uvědomil, že se obrátil ke mně.

„Uff, vepředu – jako útočník.“

„Skvěle. My dva budeme společně v útoku.“ Usmál se. 

„Ničeho se neboj, podržím tě.“

A tak jsem se ocitl jako hráč při zápasu mezi Celtikem 

a Rangers. Dokonce jsem hrál přímo proti jednomu z jejich 
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nejslavnějších bývalých hráčů a v nedávné době i kapitáno-

vi anglického národního týmu Terrymu Butcherovi. Je to 

opravdu obr. Mám dojem, že se ke mně při hře choval velmi 

ohleduplně, i když tato ohleduplnost nešla až tak daleko, aby 

mi dovolil častý kontakt s míčem. Nehrál jsem zrovna nejlíp 

a zkazil jsem i několik šancí, kdy šlo dát gól. Zápas jsme na-

konec prohráli. Z Dalmally přijelo několik přátel, aby se na 

mě podívali, a pro mě to moc znamenalo – i když je pravda, 

že se pak v baru při analýze mého výkonu docela bavili.

Měl jsem pocit, jako by mi Bůh dával jakýsi dárek. Nád-

herný a překvapivý dar, který jsem vůbec nečekal, ale který 

souvisí s mou hlubokou tužbou (byť tak dětinskou, že bych 

si ji jako dospělý netroufal ani vyslovit) nebo snem, jemuž 

může rozumět jedině on. A také jsem vnímal, že Bůh chce, 

abych věděl, že mi rozumí. Něco podobného se mi od té doby 

stalo mnohokrát. Dostával jsem nezasloužené, nečekané 

a zdarma dávané dary, které si člověk může rozbalit jedině 

tehdy, když se cítí být malým dítětem.

Mezitím jsme se museli zabývat i spoustou ne tak vzru-

šujících záležitostí. Když to teď začalo vypadat, že se naše 

práce rozvinula do podoby trvalého poslání, uvědomili jsme 

si, že bychom se měli nechat zaregistrovat jako charitní orga-

nizace. Původní název, který jsme napsali na bok svého sta-

rého náklaďáku, zněl Scottish Bosnia Relief, „Skotská pomoc 

Bosně“. Během války ale začalo být slovo „Bosna“ politicky 

citlivé. Když jsme projížděli určitými územími nebo překra-

čovali jisté hranice, představovalo pro nás riziko, a proto jsme 

tato písmena raději sloupli. Za nějakou dobu jsme se rozhod-

li do nevzhledného prostoru mezi Scottish a Relief vmáčk-

nout ještě International, „mezinárodní“. Zdůvodňovali jsme 

si to tím, že dovážíme humanitární pomoc nejen do Bosny 

a Hercegoviny, ale také do Chorvatska. A kdo ví, kam ještě 
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zamíříme v budoucnu. A tak jsme přijali jméno „Skotská me-

zinárodní pomoc“. Můj bratr Fergus strávil nějakou dobu nad 

náčrtky nejrůznějších nápadů na logo. Rozhodli jsme se pro 

modrý keltský kříž a na něm napsaná písmena SIR – zkratka, 

pod kterou jsme byli dlouhá léta známí. Tento starobylý sym-

bol, kříž umístěný přes o něco menší kruh, lze ve Skotsku 

a Irsku zahlédnout na každém rohu. Připomíná, že se naši 

předkové odvrátili od pohanství ke křesťanství, od klanění se 

slunci (kruh) ke klanění se Ježíšovi (kříž). Dále jsme potře-

bovali slogan, a tak jsme se opět sešli kolem rodinného sto-

lu a poté, co jsme probrali několik návrhů, jsme se nakonec 

shodli na „Rozvážíme naději“. „Naděje“ bylo vždycky mé 

oblíbené slovo. Stručně jsme projednali i to, jestli má naše 

práce být rozšířením aktivit Rodinného domu modlitby Craig 

Lodge, který jako registrovaná charitní organizace existoval 

už mnoho let, a tudíž máme být katolickou organizací, anebo 

zda máme být nekonfesijní. Všichni jsme cítili, že toto dílo je 

od Boha a je plodem Medžugorje, zároveň jsme si ale jedno-

myslně a důrazně byli vědomi toho, že naše organizace má 

být otevřena lidem všech vyznání i těm bez vyznání. A tak 

jsme založili novou, nekonfesijní charitní organizaci a vedle 

členů naší rodiny jsme do správní rady přizvali i dva své přá-

tele nekatolíky, kteří pro nás už odvedli obrovský kus práce. 

V nejbližším městě, v Obanu, jsme si sedli s právníkem, aby-

chom sepsali stanovy, a na první, poměrně neformální schůzi 

jsme za předsedu zvolili mého švagra Kena, manžela Ruth. 

Správní rada se měla setkávat třikrát nebo čtyřikrát do roka 

a mezitím jsme já a Julie, za obrovské pomoci mých rodičů 

(kteří přitom stále vedli duchovní centrum), vykonávali kaž-

dodenní práci, podporovanou celým zástupem dobrovolníků.

Julie, která mezi mnoha dalšími dary naštěstí obdržela také 

nadání pro administrativní práci, si vzala na zodpovědnost 
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děkování dárcům a zaznamenávání jejich jmen a adres. Já 

jsem zase odřídil většinu cest, během nichž jsme z celého 

Skotska sváželi dary, a vedle toho jsem plánoval a připravo-

val transporty. K tomu bylo zapotřebí komunikovat s našimi 

partnery o jejich měnících se potřebách, sestavovat seznamy 

požadovaných věcí, vyřizovat celní doklady, plánovat cestu 

a pokoušet se opravit díry ve střeše našeho nákladního auta. 

Také jsem psal žádosti a zpravodaje, které jsme začali posílat 

rozrůstající se skupině našich podporovatelů, a tato práce mě 

k mému velkému překvapení začala bavit. Dokonce jsem pak, 

abychom si vylepšili finanční bilanci (byl jsem stále jen ne-

placený dobrovolník, žijící z úspor a ubytovaný zdarma u ro-

dičů), napsal několik článků na zcela jiná témata a prodal je 

do několika periodik. Obrovské množství času si pochopitelně 

vyžádala cesta s kamionem přes celou Evropu tam a zpět. Bě-

hem roku, který uplynul od naší první cesty v Land Roveru, 

jsem jel do Bosny a Hercegoviny víc než dvacetkrát.

Nejen tyto cesty s dodávkami pomoci mi byly zdrojem 

nových poznatků. Mnohému mě naučili ti, kdo spoustou na-

prosto neuvěřitelných způsobů podporovali naši práci u nás 

doma. Štědrost, kterou jsem zakoušel, mě hluboce dojímala 

a někdy i zahanbovala.

Paní Duncan Jonesová žila v chaloupce – v takové, o ja-

kých obvykle čteme v pohádkách – na konci jedné hodně hr-

bolaté cesty kousek od vesnice Kilmartin. Vždycky jsme se 

u ní rádi zastavovali, abychom naložili její vlastní dary i to, 

co sehnala od svých přátel v okolí. Při návštěvě nám vždyc-

ky každému nabídla misku úžasné domácí polévky a také – 

„abychom se posílili na cestu do Bosny“ – vždycky upekla 

ten nejchutnější ovocný koláč, jaký jsem kdy jedl. Součástí 

receptu bylo i vpravdě úctyhodné množství brandy. Někdy 

nám ho také nechávala k vyzvednutí na jedné čerpací stanici 
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při silnici do Glasgow, pěkně zabalený s přiloženým povzbu-

zujícím vzkazem. Její manžel byl episkopální pastor a zemřel 

krátce poté, co jsme ji poznali. Ve svém velkém nasazení 

a v podpoře našich snah ale nikdy nepolevila. Vzpomínám 

si, jak jsem ji jednou navštívil, abych vyzvedl další hroma-

du darů. Když mi servírovala polévku, všiml jsem si, že mi 

ji místo naběračky nalévá starým hrnkem. Rozhlédl jsem se 

po kuchyni, po prázdné kredenci a poličkách, a zjistil jsem, 

že zmizelo skoro všechno nádobí. Ustaraně jsem se jí zeptal, 

jestli je všechno v pořádku.

„Ano, v naprostém,“ usmála se.

„Stěhujete se?“ ptal jsem se dál.

„Ale ne, vůbec. Mám to tady moc ráda. Ale myslela jsem 

na ty rodiny v Bosně, které se vracejí domů s prázdnýma ru-

kama. Potřebují tyhle věci víc než já dnes. Říkám si: copak 

stará ženská jako já, která žije sama, potřebuje nějakou nabě-

račku? Anebo sadu talířů a hrnců?“

Sjížděl jsem pomalu z kopce od jejího domu, v náklado-

vém prostoru jsem měl vybavení z její domácnosti a na seda-

dle vedle sebe pečlivě zabalený koláč. Ve zpětném zrcátku 

jsem viděl, jak mi paní Duncan Jonesová mává. Na tváři měla 

nádherný, široký úsměv.

Podněcující výzvy ke mně přicházely i z mnoha jiných 

stran. Jen několik týdnů před touto událostí jsme si během 

zpáteční cesty z Bosny a Hercegoviny s Julií (s níž jsem byl 

už tehdy zasnoubený) povídali a ona se začala zlehka vy-

ptávat na mou ostýchavost a také na způsob mého oblékání. 

K jejímu zděšení jsem se tak trochu samolibě přiznal, že veš-

keré své oblečení (tedy až na kilt, tradiční skotskou sukni) 

dokážu nacpat do jedné várky prádla. Julie došla k hroznému 

zjištění, že tak špatně vypadám nejenom proto, že celé dny 

řídím a nakládám kamiony.
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„Aha, tak proto má všechno, co nosíš, stejnou barvu – še-

dou a příšernou,“ řekla chladně po krátké odmlce.

„Co budeš dělat, až tohle skončí? Vrátíš se zpátky na rybí 

farmu?“ zeptala se mě také.

„Vážně nemám tušení,“ odpověděl jsem po chvilce pře-

mýšlení. „Jsem si ale jistý, že nebudu dělat nic, při čem bych 

musel přijít do kontaktu s lidmi.“

Jak ale ubíhaly měsíce a já jsem musel víc a víc mluvit 

s lidmi, které jsem předtím vůbec neznal, získával jsem po-

maličku sebedůvěru. Julie mě povzbuzovala a já jsem se ob-

čas nechal obměkčit a udělal jsem přednášku pro některou 

skupinu našich podporovatelů. A zjistil jsem, že mě některá 

taková setkání začínají bavit, a dokonce se mi líbí pocit, že 

něco umím a dělám dobře. Ukázalo se, že ti, kdo nás pod-

porují, prahnou po informacích o našich posledních cestách 

s humanitární pomocí. Proto jsme začali během nich fotit 

a koupili jsme starou promítačku na diapozitivy, abychom 

své povídání mohli doprovodit obrazem. Fotky jsme zařazo-

vali i do našeho zpravodaje. Rostl ve mně pocit, že sdělovat 

potřeby a slova těch, kdo trpí, těm, kdo jim chtějí pomáhat, 

má obrovský smysl. Jednu chvíli jsem přemýšlel i o tom, že 

bych se snad mohl stát novinářem. Když mi pak padl do oka 

inzerát, ve kterém jeden časopis věnovaný chovu ryb hledal 

reportéra, přihlásil jsem se do konkurzu. K mému velkému 

překvapení mě pozvali do Edinburghu na pohovor. Dva muži 

sedící na opačné straně stolu se pochvalně zmínili o někte-

rých textech, které jsem jim na ukázku poslal, a zdálo se, 

že se všechno vyvíjí výborně. Pak mi položili hypotetickou 

 otázku.

„Co byste dělal,“ ptali se, „kdybyste získal důkazy, že vý-

robek, který prodává společnost zadávající si v našem časo-

pise významný reklamní prostor, řekněme nějaký chemický 
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přípravek na hubení parazitů u lososa, má zhoubný vliv na 

korýše žijící v dané oblasti?“

„Pochopitelně bych napsal věcně správný a zdroji do-

ložený článek, který by to odhalil. Pro veřejnost by to byla 

důležitá informace,“ odpověděl jsem s uspokojením a ani 

na zlomek vteřiny mě nenapadlo, že by jim taková odpověď 

mohla připadat beznadějně naivní. Pak jsem si ale všiml, jak 

se na sebe podívali: jeden z nich se zvednutým obočím a dru-

hý s hraným úsměvem. Příliš pozdě jsem pochopil, že moje 

představy o žurnalistice, která je nástrojem pravdy a sprave-

dlnosti, za což sbírá ocenění, nemusí být nutně kompatibilní 

se psaním pro skotský časopis o chovu ryb. Julie na mě če-

kala venku, a když jsem jí povyprávěl, co se uvnitř odehráva-

lo, rozesmáli jsme se na celé kolo a uvědomili si, že v hloubi 

duše jsme vlastně vždycky věděli, že to není cesta. Tohle tu-

šení jsme ale měli ve vztahu k čemukoli, co se netýkalo naší 

současné práce. V Julii jsem navíc našel snoubenku, která ni-

kdy neprojevila ani nejmenší obavy o naše budoucí finanční 

zabezpečení a blahobyt.

Peníze nám ale začaly opravdu docházet. Uplynul už rok 

od chvíle, kdy jsem dal v práci výpověď. Museli jsme se proto 

nějak rozhodnout co dál. Správní rada navrhla, abych začal 

dostávat malý plat a toto dílo, které se vytrvale rozrůstalo, tak 

mohlo pokračovat. Nakonec, po mnoha diskuzích, dlouhém 

přemýšlení a četných modlitbách, jsem toto řešení přijal. Ne-

bylo to vůbec jednoduché. Takový krok se v původním plánu 

nevyskytoval a vědomí, že z přijatých peněz odebírám byť 

i jen malou část pro sebe, mi bylo velice nepříjemné. Chtěli 

jsme naši organizaci udržovat s co nejnižšími náklady a co 

nejvíc se spoléhat na dobrovolníky, což ostatně děláme do-

teď. Jedinou alternativou tohoto rozhodnutí bylo, abych se 

vrátil do zaměstnání a organizaci utlumil právě ve chvíli, kdy 
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nás začínalo podporovat stále víc lidí a navíc nás také všichni 

povzbuzovali, ať pokračujeme. Jeden nevelký plat představo-

val jen nepatrné procento z hodnoty přijatých darů. Nabídku 

jsem proto přijal a jsem moc rád, že jsem to udělal.

Neúnavně jsme přitom hledali nové a co nejefektivnější 

způsoby, jak přepravovat věci, které nám lidé svěřili. Radoval 

jsem se, že náš nový větší kamion náklady na dopravu vý-

znamně snížil, vadilo mi ale, že se z cesty po Evropě pokaž-

dé vracím s prázdným nákladovým prostorem. Začal jsem se 

proto vyptávat lidí kolem, jestli někdo nepotřebuje něco za 

úplatu přivézt z východní Evropy, abych tak snížil náklady. 

Zhruba v té době jsem se seznámil se sirem Tomem Farme-

rem, snad nejznámějším skotským podnikatelem a zakladate-

lem Kwik Fit – obrovské sítě autoopraven, zaměřujících se na 

servis pneumatik a výfukového systému. Ten v předchozích 

letech navštívil duchovní centrum mých rodičů v Dalmally 

a ochotně je od té doby podporoval. Ukázalo se, že v sou-

časnosti dováží ve velkém pneumatiky ze Slovinska a sever-

ní Itálie. Rád přistoupil na to, že část z nich na své zpáteční 

cestě převezeme do skladiště Kwik Fit, a zaplatil nám za to 

běžnou taxu. Sir Tom se v dalších letech stal mým dobrým 

přítelem a učitelem, věnoval mi svůj čas, kdykoli jsem ho o to 

požádal, a měl pro mě i nesmírně důležitá slova moudrosti.

„Musíš cílit na své hodnoty, a ne vysoce hodnotit své 

cíle,“ říkával mi, kdykoli jsem se zmínil o číslech dosvědču-

jících růst nebo o ambiciózních plánech. Když jsem jindy 

mluvil o nových nápadech, upozorňoval mě: „Drž se svého 

kopyta.“

Nápad se zpátečními náklady fungoval naprosto skvěle 

a časem jsme přes agenty získali objednávky i na další náklad 

(ledničky, rozložený nábytek a podobně), který jsme vozili 

cestou domů. K tomu bylo třeba získat povolení, abychom 
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přepravu zboží mohli provozovat, a tak jsem si musel nastu-

dovat něco o mezinárodní nákladní dopravě a složit zkoušky. 

Zpáteční přeprava fungovala výborně a významně snížila ná-

klady na transport pomoci, ale už zakrátko jsem si uvědomil, 

že většinu času teď trávím vedením kamionové dopravy. Do-

šlo mi, že bych takovýmto způsobem neměl nakládat se svým 

časem. A tak jsme se nad problémem zamysleli z opačné stra-

ny. Na svých cestách jsem si všiml, že spousta kamionů z vý-

chodní Evropy přiváží do Velké Británie zboží. Copak také 

nemají na zpáteční cestě prázdné přívěsy? A tak jsme se do 

toho pustili. Když už jsme teď měli zavedené a důvěryhodné 

partnery, jako je Rodinné centrum v Záhřebu, mohli jsme ve 

Skotsku naložit chorvatský kamion a zaplatit za něj docela 

slušnou sumu, aby nám věci převezl. Tento způsob dopra-

vy jsme nakonec začali upřednostňovat, protože nám dovo-

lil soustředit se na to, abychom šířili povědomí o své práci, 

sháněli pomoc a děkovali dárcům. Zároveň jsme se tak mohli 

rychleji vyrovnat se stále rostoucím objemem práce. Během 

krize v Kosovu, kdy naše dodávky humanitární pomoci dosa-

hovaly vrcholu, jsme téměř denně nakládali jeden čtyřicetitu-

nový kamion po dobu dvou měsíců a využívali jsme k tomu 

čtyři různá skladiště v Glasgow. Místní rozhlasovou stanici 

jsme požádali, aby odvysílala naši prosbu o účast dobrovolní-

ků, a jen za jediný víkend se v našich skladištích registrovalo 

na pět set lidí, kteří chtěli pomáhat s balením a tříděním ma-

teriálu. Kamiony odvážely pomoc do Splitu, kde se za pomo-

ci známého dr. Marija, našeho důvěryhodného chorvatského 

přítele, překládala na lodě a na nich překonala poslední úsek 

cesty do Albánie, kam z Kosova proudilo obrovské množství 

uprchlíků.

Postupně se vyvíjel i druh humanitární pomoci, kterou 

jsme odesílali. Poté co se některé oblasti Bosny a Hercegoviny 
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i Chorvatska stabilizovaly, začali se uprchlíci vracet do svých 

zničených a vyrabovaných domovů. Vyvstala naléhavá po-

třeba předmětů, se kterými by mohli znovu začít svůj život. 

Naše kamiony teď začaly vozit nářadí, příbory a další ku-

chyňské náčiní.

Mezi těmi, kdo uvažovali o návratu domů, byli i naši 

dobří přátelé, bosenští muslimové žijící v Glasgow. Ze svého 

domovského města jménem Bosanski Petrovac, které leželo 

v oblasti ovládané Srby, uprchli roku 1992 a po evakuaci or-

ganizované OSN se nakonec náhodou dostali až do Glasgow. 

Tam také začali docházet do jednoho našeho skladu, aby jako 

dobrovolníci ve volném čase pomáhali s přípravou pomoci 

posílané do jejich domoviny. Při této činnosti jsme se s nimi 

seznámili. Stali se součástí týmu skladištních dobrovolníků 

a svěřili se nám, že možnost zapojit se do této práce dává 

jejich zlomenému životu smysl. Bojovali nejenom s tím, aby 

se naučili anglicky a přizpůsobili se novému prostředí, ale 

také zjišťovali, jak moc se život v sedmnáctém poschodí vel-

koměstského činžáku liší od jejich dřívějšího života na ven-

kově. Bylo jich dohromady dvanáct, všechno blízcí příbuzní. 

Občas jsme je pozvali na návštěvu k nám do Dalmally, kde 

jsme vždycky společně něco opekli. Suad a jeho žena Zla-

ta, kteří měli malého syna, byli zhruba v našem věku a brzy 

jsme se spřátelili. Když se jejich angličtina zlepšila, svěřili se 

nám s tím, čím si museli projít. Popisovali, že před válkou 

v jejich vesnici žili Srbové i muslimové pokojně a v míru. Za 

sousedy měli Srby a znali se s nimi odjakživa.

„Pracovali jsme na poli jako obvykle,“ vzpomínal Suad. 

„Najednou se začalo střílet. Ve vesnici bylo napětí. Všichni 

jsme věděli, co se děje jinde v Bosně a Hercegovině. Ale ještě 

před týdnem jsme byli pozváni na oslavu k sousedovi Srbovi. 

Teď se střílelo zrovna od toho domu, za naším polem. Můj 
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otec a můj bratr Mersad padli. Tekla z nich krev. Mě to taky 

zasáhlo.“ Ukázal nám jizvy na své seschlé paži.

„Můj bratr Mersad dlouho umíral. Volal na mě: ‚Suade, 

pomoz mi‘, ale já jsem nemohl. Taky jsem krvácel.“

„Dívali jsme se na to z domu,“ pokračovala tiše Zlata. 

„Chtěli jsme běžet za nimi na pole, ale Srb střílel z nějakého 

křoví v blízkosti. Zabil by nás. Edinovi, Mersadovu synovi, 

bylo deset. Pořád zkoušel běžet za tátou a museli jsme ho 

držet. Nakonec, až byla tma, se Suad doplazil domů.“

Na druhý den se vtěsnali do přeplněných autobusů, kte-

ré pro ně poslala OSN, aby je evakuovaly do Záhřebu. Bě-

hem děsivé cesty, kterou museli absolvovat v horku, bez jídla 

a pití, po nich Srbové stříleli.

„Musela jsem vzít svou košili jako plenku pro Zlatana, byl 

tehdy ještě mimino,“ popisovala nám Zlata se slzami v očích.

V roce 1995 se štěstěna začala přiklánět na druhou stra-

nu a Srbové přišli o nadvládu nad většinou území v této části 

Bosny a Hercegoviny. Mohli jsme proto začít posílat kamio-

ny s pomocí do města Bihać, které mělo za sebou strašlivé, 

tři roky trvající obléhání, a posléze i do domovského města 

našich přátel, do Bosanského Petrovace. Suad začal dostá-

vat zprávy od těch, kdo se už do jeho domoviny vrátili. Na-

léhali na něj, aby také přijel. A tak se naši přátelé rozhodli, 

že i když nemají žádné úspory, žádnou možnost najít tam 

placené zaměstnání ani žádnou bezpečnostní záruku, jen 

zničený domov a k němu pole, které je možná zaminované, 

vrátí se domů. A my jsme se rozhodli, že je doprovodíme. Do 

velkého kamionu jsme naložili veškerý jejich majetek, který 

v Glasgow nashromáždili, a k tomu spoustu dalšího materiá-

lu a nářadí, abychom jim pomohli, až budou začínat zase od 

nuly. Krátce předtím jsme získali minibus pro psychiatrickou 

nemocnici v Chorvatsku, kam jsme pravidelně vozili pomoc, 
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a tak jsme sestavili plán: odvezu tuto rodinu v minibusu, pak 

ho nechám v nemocnici a vrátím se domů letadlem. O našich 

záměrech se doslechla BBC a usmyslela si, že o cestě natočí 

dokument. A tak jsme kvůli kameře zamávali na rozloučenou 

kamionu nacpanému nákladem, který z glasgowského skla-

diště vyjížděl chvíli před námi, a naskládali jsme se do mi-

nibusu. Skupinu tvořili lidé od dvouletého dítěte až po starší 

babičku. Zamířili jsme směrem k trajektu a na kontinent.

Při příjezdu do Belgie jsme zastavili na celnici, abychom 

se prokázali svými pasy. Policisté prostudovali bosenské pa-

píry a nasadili zkroušený obličej. Začali se nás na ledacos 

vyptávat a telefonovat na různá místa. Pak nám vysvětlili, 

že předložené dokumenty platí jen pro vstup do Chorvatska 

a do Bosny a Hercegoviny, ale už ne pro průjezd evropskými 

zeměmi. Rozhodli se nás deportovat zpět do Británie. I my 

jsme se na ledacos vyptávali a hodně telefonovali, ale bez 

úspěchu, a zakrátko už jsme zase byli na lodi a pluli zpět do 

Anglie. Uvědomil jsem si, že naši bosenští přátelé se v Glas-

gow nemají kam vrátit a že veškerý jejich majetek je už na 

cestě do jejich staré vlasti a s ním i štáb BBC. Zavolal jsem 

Julii, abych zjistil, kolik peněz nám zbývá na účtu a kolik by 

stál let z Heathrow. Spočítali jsme, že máme právě tolik, aby 

se celá skupina dostala do Záhřebu. A tak jsem je z přístavu 

odvezl rovnou na londýnské letiště a posadil na správné leta-

dlo. Pak jsem znovu vyrazil na jih, chytil svůj už třetí trajekt 

za dva dny a vydal se s minibusem směr Záhřeb. V té době 

jsem už do různých míst bývalé Jugoslávie dokázal dojet bez 

mapy. Tentokrát jsem s potěšením pozoroval, o kolik rychleji 

míjím jednotlivé země, než když jsem jezdíval s kamionem. 

Julie mezitím domluvila, že na bosenskou rodinu bude po 

příletu do Záhřebu čekat Marijo, který je vezme k sobě domů, 

aby tam na mě počkali. Když jsem za nimi o den později 
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dorazil, vmáčkli se zase všichni do minibusu a vyjeli jsme 

na poslední úsek jejich emotivní cesty přes hranice do Bosny 

a Hercegoviny. Když jsem pak viděl výsledný dokument, kte-

rý o naší cestě odvysílala BBC, ohromilo mě, jak obratně ho 

sestříhali. O tom, co se seběhlo mezi odjezdem z Glasgow 

a příjezdem do Bosny, o deportaci a cestě letadlem, tam ne-

padla ani zmínka.

Po obvyklé kontrole dokumentů na hranici nám konečně 

odmávli volný průjezd. Když jsme vjížděli na území Bosny 

a Hercegoviny, prolomil ticho Zlatin pláč.

„Už nejsme uprchlíci!“

Plakat začali i všichni ostatní v autobusu. A vzlykání ještě 

zesílilo, když jsme dojeli do Bosanského Petrovace, který ležel 

v troskách. Každá budova byla poznamenaná děrami po kul-

kách a z mnoha domů zůstala jen žalostná hromada trosek.

Přijetí od drahých přátel, které neviděli víc než tři roky, 

bylo plné nepotlačovaných emocí. Měli si toho navzájem tolik 

co sdělovat! Tolik prožitých hrůz, které nikdy neměli příleži-

tost probrat a snažit se je pochopit. A tolik se toho změnilo 

i v jejich starém městě. Srbové z něj odešli a město teď bylo 

muslimské v míře jako nikdy předtím. Už v něm rostla nová 

mešita, i když řada domů zatím stále zůstávala v troskách. 

Muslimové, s kterými jsem právě přicestoval, i mnozí další 

svoje náboženství předtím nikdy moc nepraktikovali. Někteří 

mladí muslimové, s nimiž jsem se během války setkal, mi do-

konce říkali, že o své příslušnosti k tomuto náboženství před 

válkou ani nevěděli. O přináležitosti k této skupině vypoví-

dalo jen příjmení, a to jim také často zpečetilo osud. Bosan-

ski Petrovac sice pro ně byl domovem a v srdci se radovali, 

že jsou zase zpátky, v jistém smyslu to ale pro ně byla cizí 

země. Cítil jsem se tam trochu nepatřičně. Všechna ta setkání 

a sdílení, uprostřed kterých jsem se ocitl, byla natolik osobní 
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a důvěrná, že jsem je chtěl nechat, ať se jimi propracují sami, 

beze mě, jak jen budou moci.

Na druhý den jsem odjel z města hned časně zrána, když 

Suad s rodinou ještě spali ve svém domě. Třebaže jsem se 

mohl cítit povzneseně, příjemná jízda to nebyla. Mnoho 

a mnoho mil jsem projížděl územím s vesnicemi, které byly 

dočista liduprázdné. Mezi hromadami sutin a odpadu pobí-

hali jen zdivočelí psi, jediné projevy života. Tady ležela Bo-

sanska krajina, území okupované po většinu války Srby. Te-

prve nedávno tu byli poraženi a já jsem se při průjezdu touto 

pustinou začínal víc a víc bát. Vzrůstaly ve mně pochyby, 

jestli ti, kdo se teprve nedávno vrátili do Bosanského Petrova-

ce, byli sami dobře informováni, když mi tvrdili, že tohle je 

bezpečná cesta do Chorvatska a k Jadranu, kde v nemocnici 

čekali na slíbený minibus. A protože kolem silnice chyběly 

značky a neměl jsem ani jinou možnost, jak zjistit, zda jedu 

dobře, obával jsem se, že zajedu někam, kde nebudu vítán. 

Hodina za hodinou ubíhaly, aniž bych viděl člověka. Kromě 

strachu ve mně postupně narůstal nepřekonatelný odpor 

k válce a k tomu, jak je zbytečná. Přemýšlel jsem, co se sta-

lo se všemi těmi Srby, přinucenými utéct z domů, které teď 

stály prázdné kolem cesty, a z vesnic, do kterých po celá po-

kolení patřili. Bylo zřejmé, že v téhle válce nejsou vítězové, 

ale jen lidi, kteří se postupně střídají ve strašlivých prohrách.

Nakonec jsem se nějak z bosenských hor vymotal a večer 

toho dne jsem se najednou ocitl v úplně jiném světě, když 

jsem si na břehu šumícího Jaderského moře pochutnával na 

rybě ve společnosti přátel z nemocnice, kteří se radovali z no-

vého minibusu.

Až během zpáteční cesty jsem si vzpomněl na náš ban-

kovní účet. Za letenky do Záhřebu jsme zaplatili 4 200 liber 

a teď nám nezůstávalo skoro nic. Materiální pomoc se začne 
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hromadit. Uvažoval jsem, z čeho uhradíme pár mimořádných 

faktur a jak zaplatíme další převoz darů. Když jsem dorazil 

domů, čekala na mě rozesmátá Julie, celá netrpělivá, až se 

podělí o skvělou zprávu.

„Dnes ráno jsme dostali šek od jednoho kněze z Irska. 

Vůbec ho neznáme. Nechce ani děkovný dopis. Rád by zůstal 

v anonymitě,“ chrlila ze sebe a hlas se jí zlomil vzrušením. 

„Poslal nám 4 200 liber.“
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4. kapitola 
Utrpení malých dětí

Nejdřív tě ignorují, pak se ti vysmívají, potom s tebou bojují 

a nakonec zvítězíš. 

Mahátma Gándhí

Chvíli mi trvalo, než jsem rozluštil, jak změť čísel na mé 

jízdence souvisí s jednotlivými vagony, odděleními a lůžky 

v nočním vlaku, který krátce před půlnocí o jedné chladné 

a temné dubnové noci roku 1998 vyjížděl z bukurešťského 

nádraží a mířil do Transylvánie. Když jsem nakonec objevil 

své kupé, vyděsil jsem se, protože bylo plné rumunských vo-

jáků, kteří popíjeli pivo. Netvářili se zrovna nadšeně, když 

jsem mezi ně přišel, a já měl zase malinko nahnáno. Bylo 

třeba velkého přesvědčování a ohánění se lístkem (neumě-

li anglicky a já zase neznal nic z rumunštiny), než se jeden 

robustní mladík s vyholenou hlavou zvedl z mého lůžka, na 

kterém do té doby seděl. Vlak si to pomalu supěl poněkud 

bezútěšnou panelákovou čtvrtí na okraji hlavního města a mě 

jeden z vojáků zaskočil nabídkou, abych si lokl jeho piva. Při-

jal jsem, a zrovna když jsem mu láhev vracel, s řinčením se 

rozletělo okenní sklo. Na podlaze mezi lůžky přistál menší 

kámen a po celém kupé ležely střepy. Podle reakce svých 

společníků jsem usoudil, že to byl jen projev náhodného 

vandalství. Jak ale dovnitř pronikal chladný noční vzduch 

a my jsme se pokoušeli, co to jen šlo, schoulit se pod tenké 
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pokrývky, uvažoval jsem, jestli bylo moudré vydat se na ces-

tu do země, o které toho vím tak málo. Pak jsem si ovšem při-

pomněl e-mail, který mě sem přivedl. Dostal jsem ho zniče-

honic před několika týdny od jisté Američanky jménem Kristl 

Killianová. Představila se v něm jako dobrovolnice pracující 

s rumunskými dětmi, které jejich rodiče nechali v nemocnici 

ve městě Târgu Mureș. Zoufale nás prosila, zda bychom jí 

neposlali aspoň ty nejzákladnější potřeby.

„V nemocnici pro pacienty s virem HIV, mezi kterými pra-

cuju, jsme jen o Vánocích přišli o devět dětí,“ napsala. „Ty 

ostatní umírají na nemoci spojené s AIDS anebo z vyhlado-

vění. Situace je vážná. Silnější děti kradou jídlo těm slabším 

a kořistí na nich. Na čtyřicet dětí jsou tu jenom dvě sestry, 

menší, slabší děti tak umírají hlady. PROSÍM, pomozte nám!“

Dostávali jsme už tehdy spoustu žádostí o pomoc, v tónu 

téhle ale bylo cosi, snad pocit upřímného zoufalství, co nás 

donutilo jednat. Na cestě do Târgu Mureș byl už první ka-

mion s nákladem jídla, oblečení, hraček a léků a teď jsem 

přijížděl i já, abych situaci lépe poznal a viděl, jak můžeme 

přispět svou pomocí.

Když jsem na druhý den brzy ráno vyšel v Târgu Mureș 

celý prochladlý z nádražní haly, s úlevou jsem zjistil, že na 

mě čeká Kristl – menší, pohledná dáma s tmavými vlasy na 

mikádo a se širokým úsměvem, který se z její tváře nikdy 

neztratil na dlouho. Zašli jsme do nejbližší kavárny a nad 

horkým nápojem, který jsem opravdu nutně potřeboval, mi 

vyprávěla svůj příběh. Do Rumunska poprvé přijela jako tu-

ristka, a když ji srazilo auto, ocitla se na krátký čas v místní 

nemocnici, než ji převezli do USA. Tam během rekonvales-

cence nedokázala zapomenout na opuštěné děti, které v ru-

munských nemocničních pokojích poznala, a rozhodla se, že 

až se uzdraví, vrátí se tam a udělá všechno, co bude moci, 
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aby jim pomohla. Když přijela zpět do Târgu Mureș, začala 

navštěvovat nemocnice a postupně se k ní přidala i skupinka 

rumunských přátel.

Kristl mi vysvětlila, že v osmdesátých letech a počátkem 

let devadesátých se tisíce rumunských dětí při běžných lékař-

ských úkonech nakazily virem HIV. Nemoc se šířila kontami-

novanými injekčními stříkačkami, vakcínami a krví. V rámci 

Evropy vykazovalo Rumunsko nejvyšší počet případů náka-

zy virem HIV mezi dětmi. Skutečnost, že velkou část takto 

nakažených dětí tvořili podle všeho Romové, diskriminovaná 

a na okraj vytlačovaná etnická skupina, vedla k nejrůznějším 

konspiračním teoriím. Ať už byly důvody nákazy jakékoli, 

po celém Rumunsku teď tisíce HIV pozitivních dětí, které 

se v tomto období nakazily, žily v nemocnicích. Často je tu 

zanechali rodiče, které k takovému jednání dokonce povzbu-

zovaly úřady. V současnosti tak pobývalo v nejrůznějších ru-

munských zařízeních víc než sto tisíc dětí. Poslední komuni-

stický vládce, nechvalně známý Nicolae Ceaușescu, který stál 

v čele Rumunska pětadvacet let, byl svržen teprve před devíti 

lety. Se svou ženou Elenou byl zatčen, odsouzen k smrti a za-

střelen popravčí četou. Nenávistný odkaz jeho vlády tu ale 

přetrvával dál a snad nejvíc byly tyto hrůzy patrné v tisícov-

kách sirotčinců a nemocnic i na ulicích velkých měst – všude 

tady snášely své zmařené životy děti, které nikdy nepoznaly 

lásku vlastní rodiny.

Kristl a skupina jejích oddaných pomocníků teď pravi-

delně navštěvovaly nemocniční oddělení v Târgu Mureș, aby 

těmto dětem věnovaly čas, mluvily na ně a hrály si s nimi. Po-

měry v Nemocnici pro léčbu infekčních chorob – v té, o které 

psala ve svém e-mailu – představovaly pro pacienty to nej-

horší, co kdy zažili. Opuštěné děti byly zanedbávány v kaž-

dém smyslu toho slova. Všechny tu měly strávit zbytek svého 
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života a týden co týden některé z nich ve své posteli a v osa-

mocení umíralo. Mezi zaměstnanci nemocnice a dobrovol-

níky rostlo napětí a rodilo se nepřátelství: zdravotníci totiž 

v dobrovolnících viděli ty, kdo kritizují jejich práci, a to jen 

proto, že jejich přístup k odvrženým dětem byl v tak příkrém 

protikladu k postoji sester a lékařů. Kristl na mě všechno to-

hle chrlila, jako by cítila nutkání se někomu svěřit. I z této po-

nuré zprávy ale občas probleskl humor. Pobavily ji například 

všední chyby, kterých se dopouštěla v téhle cizí zemi, kde 

se usilovně snažila naučit se jazyk a poznat místní kulturu.

„Když jsem dnes došla k autu, zjistila jsem, že jsem ho 

včera večer zaparkovala nešikovně a zablokovala tak souse-

dovo auto. Za stěračem jsem našla vzkaz,“ smála se, „a na 

něm jediné slovo: CRETINA. Pořád se tomu musím smát. Ve-

čer budu muset zajít za sousedem a omluvit se mu.“

Silně mě zaujala její odvaha a síla ducha, ale nejvíc mě 

upoutala její zcela zjevná víra v Ježíše. Byla vychována jako 

baptistka a už během onoho prvního rozhovoru jsme se bavi-

li o svých odlišných křesťanských tradicích a také jsme zjisti-

li, že oba máme velice rádi knihy C. S. Lewise.

Někdy v době, kdy jsem do sebe nalil už druhou kávu 

a polkl poslední sousto robustního salámového sendviče, 

jsem už toho o Rumunsku a o situaci, ve které pracují Kristl 

a její přátelé, věděl docela dost. Když svůj zevrubný výklad 

ukončila, navrhla, abychom se rovnou vypravili do Nemocni-

ce pro léčbu infekčních chorob. Nasedli jsme do jejího staré-

ho, otlučeného auta a pohled na zmuchlaný lístek s nápisem 

„CRETINA“, který se povaloval na palubní desce, v nás znovu 

vyvolal záchvat smíchu. Pak jsme vyrazili a po ulicích, pří-

jemně lemovaných stromy, jsme dojeli až k nenápadné cihlo-

vé budově, která na první pohled ani jako nemocnice nevypa-

dala. Zaparkovali jsme, vešli dovnitř a procházeli ponurými 
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chodbami, aniž bychom zahlédli někoho z personálu. Kristl 

mezitím všechen smích přešel.

Nikdy nezapomenu na pronikavý zápach výkalů a nemo-

cí ani na ticho, když jsme vstoupili do „pokoje“. V chladné 

a holé místnosti stály dlouhé řady lůžek a v každém z nich 

bylo jedno dítě. Vyzáblé postavičky v roztrhaných a špina-

vých pyžamech se většinou rytmicky kolébaly dozadu a do-

předu. Čas od času ticho přerušilo zasténání nebo výkřik. 

Jedna dívka začala hlavou, která už tak byla zakrvácená, 

tlouct o mříže svého lůžka a přitom vřískala. Spousta dětí 

měla groteskně oteklou hlavu. Seschlé a scvrklé tváře připo-

mínaly obličeje starých lidí posazené na dětská tělíčka. Kon-

četiny některých dětí vypadaly, jako by vyrážely z těla pod 

nesmyslným úhlem. Všichni měli vlasy ostříhané nakrátko 

a nedalo se poznat, kdo je dívka a kdo chlapec. Byli pokrytí 

strupy a vředy a snad měli i svrab. V první chvíli jsem si my-

slel, že si nás ani nevšimli, ale když jsme přišli blíž, začali 

někteří natahovat tenoučké ruce skrze mříže směrem k nám. 

Nabídku jsme přijali, děti jedno po druhém jsme zvedali 

a chvíli pochovali v náručí. Držely se nás jako klíšťata i tehdy, 

když jsme se snažili násilím se dostat ze sevření a zvednout 

další dítě, které se natahovalo po objetí. Některé děti se na 

mě nečekaně a krásně usmály. Když jsem se dostal z první-

ho šoku (na toto mě nepřipravila ani Kristl svým vyprávě-

ním), napadlo mě, že bychom měli udělat nějaké fotky. Už 

v té chvíli jsem si byl jistý, že pro tyto děti zoufale chci něco 

udělat. Abychom k této pomoci přesvědčili i ostatní, bylo jas-

né, že budeme potřebovat důkazy o tom, že se něco takového 

skutečně děje. Prohrabal jsem tašku, abych našel fotoaparát, 

a zatímco jsem začal fotit, Kristl si dál povídala s dětmi. Mno-

hé z nich znala jménem. Řekla mi, že některé dosud neumějí 

ani chodit, i když je jim devět nebo deset let. Prostě je nikdo 
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nikdy nevytáhl z postýlky na tak dlouho, aby se to mohly 

naučit. Na oddělení bylo čtyřicet chronicky nemocných dětí 

a službu měly vždy jen dvě sestry, které se o ně měly starat. 

Zdálo se, že většina z nich se už o to dávno přestala snažit.

Zakrátko do pokoje poprvé nahlédla nějaká sestra. Nelí-

bilo se jí, že nás tu vidí, a mračila se ještě víc, když si všimla 

mého foťáku. Oznámila Kristl (která v té době uměla rumun-

sky už docela slušně), že si s námi přeje mluvit ředitelka ne-

mocnice, a zavedla nás chodbami do její malé kanceláře. Ře-

ditelka, obrýlená žena středního věku se špatně nabarvenými 

oranžovými vlasy, k nám pak měla krátkou řeč. Požádala nás, 

abychom odešli, a vyvolala dojem, že Kristl a její přátelé se už 

nejspíš nebudou moci vrátit.

Cítil jsem se hodně špatně z toho, že jsem nejspíš všechno 

ještě zhoršil. Kristl a její přátelé, kteří se mezitím shromáždili 

u ní v bytě, abychom probrali, co dál, se mě ale snažili uklid-

nit. Nad kávou a koláčem mi vysvětlili, že to není poprvé, co 

byli vyzváni, aby odešli, a že jejich vztahy s personálem jsou 

dlouhodobě špatné. Zmínili se i o tom, že se dokonce ztratily 

hračky, pyžama a mýdla, které nedávno dětem do nemocnice 

přivezli – personál si je nejspíš rozebral.

„Díky za dary, které jste dětem poslali ze Skotska. Dokud 

ale budou žít v nemocnici, žádné změny v jejich životě nedo-

sáhneme,“ povzdechli si.

Večer jsem se do nemocnice vydal znovu, pěšky a sám. 

Dlouho jsem stál před zašedlou cihlovou zdí a modlil jsem se. 

Prosil jsem Boha, aby se nad těmito dětmi smiloval. „Pane, 

dej jim, prosím, nový život. Dej, ať můžou zakoušet lásku. 

Ukaž nám, co máme udělat. Prosím, Pane.“

Na druhý den jsem si s Kristl promluvil o tom, že bychom 

mohli aspoň pro některé z těchto dětí vybudovat menší do-

mov naplněný láskou – snad jakýsi dětský hospic, kde by 
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se jim dostalo potřebné péče a láskyplného zacházení pro 

zbytek krátkého života. Kristl mi na to řekla, že o něčem 

podobném sama přemýšlí a modlí se za to, dodala ale, že 

k tomu bude potřeba překonat obrovské množství velkých 

překážek. Vedení nemocnice nemusí chtít nechat děti ode-

jít, protože na ně dostává od vlády peníze. Většina Rumunů 

toho o HIV/AIDS ví jen málo, ale mají z této nemoci obrovský 

strach a nechávají se svazovat předsudky, takže proti otevření 

našeho domova se nejspíš v daném místě ozve silná opozice. 

Nebude snadné najít kvalitní a soucitný personál – ale dobrý-

mi skupinami, u kterých se dá začít, jsou úžasní místní dob-

rovolníci a přátelé z církve, do které chodí Kristl. A pak je tu 

samozřejmě podružný problém: najít peníze na otevření a fi-

nancování takového domova. K tomu se řadilo i to, že nikdo 

z nás nikdy nic podobného nedělal. I když jsme si uvědomo-

vali, že přesila proti nám je skutečně impozantní, zrodil se 

toho dne sen a při zpětném ohlédnutí jsem vděčný, že jsme 

ohledně množství problémů a překážek, s nimiž se budeme 

muset vyrovnat, byli tak naivní.

Začal jsem do Târgu Mureș často dojíždět. Toto město 

s rakousko-uherskou architekturou a nádherným náměstím, 

na které byl vždy v neděli zakázán vjezd vozidlům, jsem si 

časem velmi oblíbil. Když jsem skončil se všemi schůzkami, 

vydával jsem se po večerech do některého z místních koste-

lů. Valná část početného maďarského obyvatelstva byli kato-

líci, a tak jsem pomalu každý den mohl být na mši v někte-

rém z jejich úchvatných kostelů. Často jsem ale chodil i do 

skvostných a rozlehlých pravoslavných chrámů, kde na mě 

hluboce působila krása zpěvů a nádherných ikon. V neděli 

dopoledne jsem po mši někdy zašel i do „kostela“, kam cho-

dila Kristl: setkání se odehrávala v konferenčním sále jedno-

ho hotelu a jejich součástí bylo množství chval zpívaných 
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s doprovodem kytary a klavíru. Příslušníci tohoto malého 

shromáždění se do modliteb a zpěvů chval zapojovali napl-

no a vášnivě. Postupně jsem tu poznával další lidi, s nimiž 

se Kristl nejvíc přátelila. Patřili k nim Gusti a jeho žena Ibi, 

jejichž dva nadaní dospívající synové vedli většinu zpěvů. 

Ibi se mi jednou při večeři u nich doma svěřila, že vyrůsta-

la v komunistické rodině a o křesťanství nevěděla zhola nic. 

Ještě jako dítě jednou vážně onemocněla a lékaři jí diagnos-

tikovali rakovinu. Ocitla se právě v té nemocnici, kde teď 

žily opuštěné děti. A tam prožila mystickou zkušenost, kdy 

se setkala s Ježíšem. Z nemocnice byla propuštěna napros-

to zdravá, vyléčená z rakoviny, a také s horoucí křesťanskou 

vírou, která ji už nikdy neopustila. Byl jsem rád, že jsem se 

ocitl mezi těmito lidmi, kteří věřili v zázraky a vytrvale pro-

jevovali neochvějnou, silnou víru a naději. Společně jsme se 

začali poohlížet po různých nemovitostech, které by se hodi-

ly pro zřízení našeho domova. Doma ve Skotsku jsem zatím 

lidem vyprávěl o utrpení dětí v rumunské nemocnici a pře-

svědčoval všechny, že musíme vybrat peníze, abychom jim 

dali domov. Zhruba v době, kdy jsme začali shánět peníze na 

tento projekt, zemřel můj prastrýc Nigel Bruce. Skoro jsem 

ho neznal a za celý život jsme se setkali možná třikrát nebo 

čtyřikrát, takže mě zaskočilo, když jsem zjistil, že mi ve své 

závěti odkázal nějaké peníze. Právníci mi poslali jeho odkaz, 

ve kterém stálo: „Vím, že Magnus bude vědět, co s těmi peně-

zi udělat.“ Odkázaná částka se dost přiližovala sumě, kterou 

jsme odhadovali jako minimum potřebné k tomu, abychom 

mohli koupit a zařídit náš dům. Prastrýček Nigel se nespletl: 

měl jsem naprosto jasno v tom, co mám s jeho nečekaným 

darem udělat. A znovu se zdálo, jako bychom vždycky dostali 

všechno, co jsme potřebovali. Souběžně s tím spousta štěd-

rých dárců reagovala na naši prosbu o prostředky k zajištění 
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chodu domova. Poprvé jsme lidem nabídli možnost posílat 

nám pravidelné měsíční dary, abychom tak získali nějakou 

jistotu pro rozpočet. Množství těch, kdo nám slíbili pravidel-

né částky, nás udivilo. Jenže se ukázalo, že financování pro-

jektu je tím nejmenším problémem.

Po několika týdnech, během nichž jsme procházeli nej-

různější budovy v Târgu Mureș i jeho okolí, jsme našli cosi, 

co se zdálo být jako dokonalé místo: veliký, dvoupodlažní 

dům, postavený uprostřed obilného pole na okraji menšího 

městečka asi třicet minut jízdy od Târgu Mureș. Když jsem 

ho navštívil podruhé, byla u toho i má sestra Ruth, která už 

v té době pracovala se mnou a pomáhala mi se stále narůs-

tajícím množstvím úkolů. Jako nadaná pisatelka postupně 

převzala starost o vytváření našeho komunikačního stylu při 

psaní dárcům a také o vydávání prvních zpravodajů. Smáli 

jsme se při vzpomínce na to, že jako děti jsme si hrávaly na 

vydávání vlastních novin. Jmenovaly se Craig Lodge News, 

byly psané náležitě ve sloupcích a obsahovaly zprávy, ručně 

kreslené obrázky, inzeráty a dokonce i dopisy čtenářů. Bylo 

pěkné, že teď v dospělosti jsme vydávali „noviny“, které, jak 

aspoň doufáme, lidé skutečně četli. Neměli jsme tehdy ještě 

přesně rozdělené úlohy ani definovanou práci a Ruth mně 

prostě pomáhala s tím, co jsem právě dělal. Ubytovali jsme 

se proto na několik dní v onom domě uprostřed polí a snažili 

se dozvědět něco o místních obyvatelích. Při snídani před 

nás domovnice razantně postavila sklenici nakládané zeleni-

ny, kus bílého chleba a láhev vodky. Snažili jsme se s Ruth 

zadržet smích. Kyselé okurky jsem si nikdy jako snídani ne-

oblíbil.

Spolu s Kristl a našimi rumunskými spolupracovníky 

jsme si pohovořili i s místními představiteli. Navštívili jsme 

starostu města a vysvětlili mu, jaké máme s domem plány. 
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Požádali jsme ho o svolení a potěšilo nás, když nám ho slíbil. 

Podepsal všechny potřebné dokumenty a vyjádřil svou pod-

poru tomu, že tady chceme otevřít dům pro opuštěné, HIV 

pozitivní děti. Pokračovali jsme proto v přípravách a dům 

koupili. O dva týdny později nás starosta sám kontaktoval 

a řekl nám, že se ve městě lidé proti našemu projektu bou-

ří a že jemu samotnému už vyhrožovali smrtí za to, že nás 

podporuje. Lidé byli vyděšeni, že by k nim do města měly 

přijít děti s AIDS. Starosta nám oznámil, že svou podporu 

stahuje. Po několika bezvýsledných pokusech o dialog s ním 

i s místními občany, kteří se stavěli proti našemu plánu, jsme 

pochopili, že trvat na svém nemá žádný smysl. Dětem v ne-

mocnici ubíhal čas velice rychle. Nabídli jsme proto dům zase 

k prodeji a začali se rozhlížet po jiném řešení. Gusti, který 

vedl dětský domov sponzorovaný jednou americkou církví, 

se mi svěřil, že zrovna prodávají jeden dům přímo v Târgu 

Mureș. Šel jsem se na něj podívat a zjistil jsem, že je to so-

lidně postavená, prostorná budova v tiché části města, obklo-

pená rozlehlým pozemkem. Pochopili jsme už, že vzhledem 

k odezvě místních obyvatel máme největší šanci na úspěch 

tehdy, když budeme chtít dům otevřít přímo ve městě, a ne 

v nějaké malé okolní obci. Tato budova byla pro naše potřeby 

ideální, požadovaná cena ale byla příliš vysoká.

„Chtěli byste ho koupit?“ zeptal se mě John, americký 

majitel domu, bezprostředně poté, co jsme si objekt prohléd-

li. Byl to velice čilý šedesátník se zářivýma očima a odzbroju-

jícím, přímočarým jednáním.

„Rozhodně chtěli,“ připustil jsem, „ale nemáme na něj 

dost peněz. I když se nám podaří brzy prodat ten první dům, 

nemá takovou hodnotu jako tento, a my tak budeme muset 

sehnat ještě další peníze. Nepochybuju o tom, že to nějak 

půjde, ale nemám tušení, jak dlouho nám to bude trvat.“
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John mě vyzval, abych mu řekl víc o našem plánovaném 

projektu. Když jsem domluvil, na delší dobu se odmlčel.

„Věřím, že tohle je dílo Boží,“ řekl pak rozhodně. „Rád 

vám vyjdu vstříc: zaplaťte tolik, kolik máte teď, a zbytek mi 

dáte, až to seženete.“

Nechtěl po nás písemnou smlouvu, splátkový kalendář 

ani úroky. Zůstal jsem jako opařený. Šli jsme do toho a dům 

jsme na základě této neuvěřitelné nabídky koupili. Věci pak 

nabraly rychlý spád. Další velkou překážkou byl obrovský 

rozsah papírování, které jsme museli zvládnout, abychom od 

místních úřadů dostali potřebná povolení a mohli oficiálně 

přijmout tyto děti do své péče. V některých případech jsme 

museli získat i souhlas rodičů, že svým dětem dovolují odejít 

z nemocnice a přestěhovat se do nového domova. Je v po-

řádku, že jsme se museli ptát i jich, třebaže se svými dětmi 

většinou nebyli v kontaktu už řadu let. Kristl a její nový snou-

benec, Angličan Matt, se se seznamem jmen a adres vydali 

tyto lidi najít. Najezdili stovky kilometrů po vymletých silni-

cích a prašných cestách a po nekonečném doptávání se v za-

padlých vesnicích, zchátralých usedlostech a chudinských 

čtvrtích velkoměst se jim všechny potřebné podpisy podařilo 

získat. Využili těchto setkání i k tomu, aby rodičům nabídli 

možnost kdykoli své děti navštívit.

V mezičase se výborně rozvíjela snad nejdůležitější část 

celého plánu: sestavovali jsme úžasný a láskyplný tým slo-

žený z rumunského personálu. Z velké části ho tvořili lidé, 

kteří už dřív s Kristl navštěvovali děti v nemocnicích, tehdy 

jako dobrovolníci. Tito lidé se chtěli zapojit, protože je po-

háněla ze srdce pramenící touha pomáhat těmto dětem, a ne 

snaha o osobní zisk. I tak jsme ale potřebovali někoho, kdo 

by celý projekt vedl, a proto jsem si o tom promluvil s Ibi. 

Tuto ženu jsem velice obdivoval, jako účetní ale měla dobrou 
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a relativně dobře placenou práci na místním úřadě. Pomoc 

odloženým dětem ji nesmírně lákala, došla ale k závěru, že 

se teď nemůže vzdát své kariéry. Nemusel jsem ale být zkla-

maný dlouho, protože její tichý a svědomitý manžel Gusti, 

který už nabyl mnoho zkušeností během vedení dětského 

domova, prohlásil, že by se rád přidal a pracoval jako ředitel 

domova s námi. Když jsem s ním během posledního večera 

jedné své návštěvy dohodl všechny detaily, vrátil jsem se do 

Skotska šťastný, že všechno do sebe nakonec dobře zapadá. 

Takřka ihned poté, co jsem dorazil domů, mi ale volala Ibi se 

zprávou, že Gusti hned po mém odchodu vážně onemocněl. 

V následujících týdnech se ukázalo, že měl mrtvici a nejspíš 

se nikdy nezotaví natolik, aby mohl znovu pracovat. A jen 

krátce nato mi Ibi volala znovu: přestože se jí vlastní svět ob-

rátil vzhůru nohama a sama teď musela živit dva dospívající 

syny i nemocného manžela, pocítila prý, že Bůh po ní chce, 

aby se vzdala místa v administrativě a vedla náš domov. Chtě-

la se postarat, aby ony děti poznaly lásku. A tomuto úkolu se 

od té doby oddaně věnuje.

Vybrali jsme deset nejzdravějších dětí, které jsme z ne-

mocnice chtěli vzít jako první, protože jsme byli přesvědčeni, 

že právě ony budou moci nejvíc těžit z nového domova. Ten 

jsme se rozhodli pojmenovat Iona House, podle stejnojmen-

ného a známého ostrova v Hebridech, poblíž naší domoviny 

ve Skotsku. Během dvou dní pak Ibi a ostatní zaměstnanci 

opatrně převezli děti, vystrašené a s očima otevřenýma úža-

sem, z nemocnice do nového domova. První dny byly plné 

překvapení a také problémů, se kterými se noví pečovatelé 

museli vyrovnat. Většina dětí nevěděla, jak se používá nůž 

a vidlička, a nebyly zvyklé ani na to, že se při jídle sedí u sto-

lu. Některé byly vyděšené a chtěly utéct. Mnohé se přejídaly, 

až jim z toho bylo špatně, protože nikdy předtím jim nikdo 
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nepředložil dostatek jídla. Všichni naši poradci – odborníci 

na HIV/AIDS – nám zdůrazňovali, jak je důležitá správná 

výživa, a tak jsme už od počátku chtěli zajistit, že budeme 

schopni dětem servírovat vhodnou a kvalitní stravu. Většina 

z nich začala rychle přibývat na váze. Pečovatelé je zároveň 

okamžitě začali učit správně chodit. Z části zahrady vznikl 

park s hřištěm. Pobyt venku s prozkoumáváním zahrady se 

pro většinu dětí stal obrovským a novým dobrodružstvím. 

Poté, co z nich opadlo počáteční trauma ze stěhování, a když 

jsme vycítili, že jsou připravené, nastal čas na oslavu otevření 

našeho domova.

V den, kdy se oslava – pro mnohé děti vůbec první v živo-

tě – měla konat, jsem s nimi strávil dopoledne sběrem jablek 

a lískových ořechů v zahradě za domem. Laci, nepřístupný 

desetiletý chlapec, si se smíchem hrál se štěňaty. Byly to 

nádherné a úchvatné chvíle a já na ně nikdy nezapomenu. 

Mandra si poprvé v životě oblékla šaty. Carla se jí posmívala 

a říkala, že vypadá směšně, ostatní ale Mandru chválili a jí 

to opravdu slušelo. Vasile celé odpoledne maloval barvami, 

které přednedávnem dorazily ze Skotska, obraz s ptáky, řeka-

mi, horami a stromy. „Mám moc dobrou představivost,“ od-

pověděl mi, když jsem mu malbu chválil. Ve svých šestnácti 

letech byl o něco starší než ostatní děti. Nedostal se k nám 

z nemocnice, ale přes místní úřady. Vyprávěl mi svůj příběh. 

Jeho otec – alkoholik – ho nechal na nádraží, když byly Va-

silemu tři roky. Od té doby žil v nejrůznějších sirotčincích, 

až jednou onemocněl a musel být dlouhý čas v nemocnici. 

Šel tam na vyšetření, při kterém mu doktor řekl, že se vrátí 

za několik minut, a z ordinace odešel. Když ani po hodině 

nepřicházel, napadlo Vasileho, že se podívá do poznámek, 

které měl lékař rozložené po stole. A tak se dozvěděl, že je 

HIV pozitivní.
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„Dlouho jsem seděl schoulený do klubíčka,“ řekl mi tiše 

a hleděl přitom do země.

Popisoval, že o nějaký čas později, když ho napadaly 

myšlenky na sebevraždu, ho nějací milí lidé pozvali na křes-

ťanský letní tábor. „Hrozně se mi tam líbilo. Začal jsem se 

pak každý den modlit, aby mi Bůh dal rodinu,“ vzpomínal 

a s úsměvem dodal: „Ale až dodneška jsem si nedokázal 

představit, jak by to mohl zařídit.“

Večer jsme pak před domem opékali maso. Děti obstoupi-

ly oheň s očima doširoka otevřenýma úžasem nad zvláštním 

představením pečení venku a smály se, když nás v lehkém 

větru pronásledoval kouř. Když zapadající slunce zača-

lo oranžově prosvítat ovocným stromovím, sesedli jsme se 

a pustili se do šťavnatého vepřového, do salátu a opečených 

brambor a se sklenkami naplněnými vínem nebo džusem 

jsme si také připili. Na tuhle chvíli jsme čekali hodně dlouho. 

Po jídle si pak někteří v posledních zbytcích slunečního svitu 

začali kopat balonem. Nahoře v domě otevřelo kterési z dětí 

okno a dvorkem se začala nést hudba. Kristl, jejíž víra nás 

k tomuto dni dovedla, se postavila, sevřela v náručí Laciho 

a začala ho učit valčík. Obdivně jsem pozoroval, jak se širo-

kými úsměvy na tvářích tancují.

V době, kdy jsme otevírali Iona House, zůstávalo v ne-

mocnici naživu už jen čtyřiadvacet dětí. Jak se desítka oněch 

vybraných pro nový domov začala zabydlovat, v myšlenkách 

jsme se záhy vrátili k oněm čtrnácti, které byly dál v ne-

mocnici. Rozhodli jsme se proto, že pokud seženeme dost 

peněz, postavíme na pozemku našeho domova druhý vel-

ký dům. Někdy v té době mě kdosi seznámil s Duncanem 

Bannatynem, známým skotským podnikatelem, navenek pů-

sobícím jako nevrlý a nepřístupný muž, který se vlastními 

silami vypracoval vysoko. Setkal jsem se s ním v restauraci 
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nedaleko jeho domova a nad rybou s hranolky jsem mu vy-

právěl o tom, co děláme v Rumunsku a jak tam chceme ote-

vřít druhý dům. Duncan už předtím v Rumunsku byl a naše 

práce tam ho nesmírně zajímala. Už hodinu poté, co jsme se 

seznámili, mi slíbil, že nám dá všechny peníze, které budeme 

k otevření domova potřebovat, a že by rád se mnou jel příští 

rok na jeho otevření. Sdělil mi i datum, kdy čeká, že domov 

otevřeme, a vůbec nepochyboval, že zajistíme, aby byl do té 

doby skutečně hotový. Časový plán se nám naštěstí podařilo 

splnit, a začátkem roku 2001 jsme se proto s Duncanem vy-

dali do Târgu Mureș. Přidala se k nám ještě sestra Martha, 

mladá řeholnice v bílém hábitu, se kterou jsem se seznámil 

krátce předtím. Pozval jsem ji, aby náš domov navštívila, 

protože měla obrovské zkušenosti s péčí o děti se specifický-

mi potřebami a my jsme hledali pomoc a radu. Tvořili jsme 

dost neuvěřitelnou skupinku. Mezitím jsem objevil, že Dun-

can pod svým nevrlým a tvrdým zevnějškem skrývá široké 

a něžné srdce. Nyní ho fascinoval pokoj vyzařující z mladé 

ženy, která složila slib čistoty, chudoby a poslušnosti. Po-

řád dokola se jí na něco vyptával, aby přišel na to, proč se 

rozhodla právě pro tuto cestu a proč, když z pohledu světa 

vůbec nic nemá, je stále tak plná radosti. Všichni tři jsme 

vedli několik živých diskuzí o smyslu života a ona v reakci 

na Duncanovy otázky slíbila, že se za něj bude každý den 

modlit. Vrcholem celé návštěvy bylo slavnostní otevření Ban-

natyne House, do kterého jsme mohli převézt z nemocnice 

dalších deset dětí. Nový domov měl sloužit pro dívky, zatím-

co Iona House se stal chlapeckým domovem. Některé děti 

z této druhé skupiny byly v mnohem horším zdravotním sta-

vu a trpěly těžšími postiženími než ty první. Na zahradě se 

uskutečnila další oslava se všemi dětmi, kterých teď už bylo 

dvacet. Duncan, kterého si velice oblíbily, se nám svěřil, že je 
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to jeden z nejšťastnějších dní jeho života. Po obědě jsme se 

posadili venku, povídali si a děti si kolem nás hrály. V jednu 

chvíli jsem zpozoroval, že Duncan na nějaký čas zmizel za 

domem, a když se vrátil, zdálo se mi, že má oči zarudlé od 

pláče. Chvíli hledal vhodná slova. Pak nám řekl, že se právě 

setkal s Bohem.

„Bůh chtěl, abych se stal tím, čím vy tady,“ řekl a snažil 

se přitom usmát. „Dal mi na výběr. Já jsem řekl ne, a on pak 

odešel. Já to ale nemůžu udělat, nemůžu se všeho vzdát.“

„Bůh vám ale nechce nic brát, Duncane,“ oslovila ho vlíd-

ně Ibi, „on vám chce něco dát.“

S Duncanem zůstáváme dobrými přáteli a on mě a naše 

dílo po řadu let obrovsky podporuje. Ve své autobiografii 

nazvané Anyone Can Do It („Zvládne to každý“) zmíněné 

setkání s Bohem popisuje a jeho upřímné vyprávění tohoto 

zážitku je podle mě naprosto poctivé a pokorné. Modlím se, 

aby jednoho dne našel způsob, jak má tento dar přijmout.

Po otevření Bannatyne House díky Duncanově štědrosti 

zůstávaly v nemocnici jenom čtyři velmi nemocné děti. Začali 

jsme proto vybírat peníze, abychom koupili malý dům souse-

dící s naším pozemkem a přebudovali ho na vhodný domov. 

Během úprav tohoto domu jsem nemocnici znovu navštívil. 

Jedna z dívek, Juliana, neustále tloukla hlavou o mříže svého 

lůžka: vlasy měla slepené krví a vychrtlé ruce zapletené do 

kovových pružin pod matrací. Její tvář byla bez výrazu a zdá-

lo se, že nevnímá naprosto nic z toho, co se kolem ní děje. 

Vzkypěl ve mně hněv. Jak se na to personál může dívat a ani 

se nepokusit nějak vystlat lůžko nebo jí hlavu před kovovými 

mřížemi ochránit jinak? Lékař, který byl na oddělení a který 

tyto děti zjevně považoval za naprosto bezcenné, takže ne-

chápal, proč vynakládáme tolik námahy na zbudování domo-

va, na Julianu namířil prst.
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„Víte,“ řekl, „vůbec netuším, proč jí stavíte nový dům. Ta 

umře ještě předtím, než ho otevřete.“

Když jsem se o několik měsíců později vrátil a navštívil 

poprvé náš třetí domov, pojmenovaný Rosie’s House podle 

jedné z dívek, které zemřely v nemocnici, vítala mě ve dve-

řích právě Juliana, podpíraná Anou Marií, ošetřovatelkou, 

která o ni obětavě dlouhé hodiny pečovala a učila ji chodit. 

Juliana teď vypadala úplně jinak. Rostly jí vlasy a hlava se 

už zahojila. Dokonce přibrala víc než dva kilogramy na váze. 

Vzala mě za ruku a začala mi ukazovat svůj nový domov. 

Nejvíc se chtěla pochlubit svou nádhernou, barevnou ložnicí. 

Na posteli ležela hromádka plyšáků – jejích vlastních hraček. 

Pokoj v nemocnici byl teď prázdný.

Vést tři domovy bylo pro Ibi a její tým nesmírně namáha-

vé. Děti měly velké množství naléhavých zdravotních a emoč-

ních potřeb. Museli jsme vedle jádra tvořeného zaměstnanci 

vybudovat celou síť odborníků, složenou z lékařů, fyziotera-

peutů, poradců, psychiatrů, duchovních a řeholnic. Děti měly 

vůbec poprvé k dispozici antiretrovirální léky a vhodnou stra-

vu. A jako kdyby tento vysoce namáhavý úkol byl málo, cítily 

Kristl a Ibi nutkání udělat něco i pro další trpící děti v Târgu 

Mureș, zejména pro ty, kterým hrozí, že je rodiče odloží. Ve 

spolupráci s místními úřady proto začaly podporovat rodiny, 

které doma pečovaly o HIV pozitivní děti. Rozvíjely také svou 

práci v nechvalně proslulé romské osadě nazývané Hill Street 

na okraji města. Dvakrát týdně jsme stoupali nahoru po str-

mé prašné cestě lemované chatrčemi, postavenými někdy jen 

z kusů plastu položených přes konstrukci z větví (marný po-

kus, jak se skrýt před sněhem) a s sebou jsme vezli nádoby 

s hustou polévkou a chléb. Sotva jsme se přiblížili na dohled, 

začalo se sbíhat hejno dětí s miskami nebo pánvičkami v ru-

kou, a ještě než jsme stihli zaparkovat, seřadily se do fronty. 
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Nemusely přitom vůbec spěchat. Vždycky jsme měli dost jíd-

la i pro ty nejpomalejší ze sedmdesátky umouněných, zarost-

lých a bosých dětí ulice. Žily v neuspořádané a opovrhované 

komunitě, jejíž členové se z velké části živili prací na „Ram-

pě“, obrovské městské skládce na nedalekém kopci. Dlouhé 

hodiny se jí prohrabávali a hledali, co by šlo nějak zužitkovat. 

Ani jedno z dětí nechodilo do školy. Znemožňovalo jim to 

nepřátelství vůči jejich komunitě ze strany ostatních rodičů, 

učitelů a dětí, nedostatek vhodného oblečení a rovněž to, že 

jejich vlastní rodiče často za naléhavější úkol než školní do-

cházku považovali pomoc na skládce. Při práci s těmito lidmi 

jsme si uvědomili, že se u nich vůbec nic nezmění, dokud 

jejich děti nebudou moci získat vzdělání. Nakonec jsme pro 

ty nejmenší otevřeli malou školku a zavedli jsme pravidlo, že 

jídlo dostanou jenom ty děti, které do ní toho dne přijdou. 

Tak si měly zvyknout na řádnou docházku a pravidelné uče-

ní. Kvůli příslibu jídla je jejich rodiče začali – vůbec poprvé – 

posílat někam, kde se jim dostalo formálního vzdělání.

Mezitím se v průběhu několika dalších let začaly životy 

mnoha dětí v našich domovech měnit: dramaticky a ještě 

mnohem nádherněji, než bychom se kdy nadáli. Kombinace 

léků, správné stravy, lásky a modlitby plodila zázračné vý-

sledky. Spousta našich dětí postupně začala dospívat a stávali 

se z nich mladí lidé a my jsme si uvědomili, že domy, které 

jsme otevřeli, vlastně nejsou hospice. Přesto jsme ale během 

let od chvíle, kdy jsme si je vzali z nemocnice, o sedm dětí 

přišli.

Jako první zemřel – po dvou letech strávených v Iona 

House a docela nečekaně – Claudiu. Byl to chlapec s poru-

chami učení a šťastnou povahou. Ostatní děti, které byly 

předtím v nemocnici zvyklé vídat, jak jejich přátelé umírají, 

už na smrt skoro úplně zapomněly. Když teď zemřel Claudiu, 
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naprosto je to zdrtilo. Další byla Ioana, krásná a usměvavá 

dívka, stále v pohybu a rozesmátá. Týden před svou smrtí 

nám vyprávěla, že se rozhodla dát svůj život Ježíšovi.

Pak to byl Attila, menší, hyperaktivní hoch s omezenými 

řečovými schopnostmi, který zemřel nesmírně pokojně ná-

sledujícího roku na jaře. Přestože ze zdravotního hlediska ne-

existovala žádná konkrétní příčina ke znepokojení, přepadla 

Ibi týden před jeho smrtí silná předtucha, a proto se rozhodla 

oslavit jeho narozeniny v předstihu. Když po oslavě ostatní 

děti odešly z místnosti a s sebou odnesly i balonky a smích, 

zaskočil Attila Ibi prosbou, aby mu zazpívala, což pochopitel-

ně ráda udělala.

Sany, na začátku neobyčejně roztomilý malý chlapec, 

vyrostl před svou smrtí do typického neohrabaného mladí-

ka. Velká Codruţa, která byla slepá, ale pusu nezavřela, pak 

statečná Olimpia, která přežila chirurgické vyjmutí nádoru 

pod okem a nejraději si hrála s panenkami, a nakonec malá 

Codruţa, která žila ve vlastním maličkém světě a jen občas 

nám dávala nahlédnout záblesky svých myšlenek. Ty všech-

ny zemřely během několika následujících let.

Ibi a ostatní pečovatelé každého chovali v srdci skoro jako 

vlastní dítě a taková smrt pro ně byla velikou ranou. Bojovali 

s vlastním hlubokým smutkem a zároveň se snažili zahrnout 

ostatní otřesené děti potřebnou láskou a dodat jim pocit bez-

pečí. Jistota, že každé z dětí zemřelo poté, co poznalo radost, 

pochopilo, že je vzácné a někdo ho má rád, dodávala sílu ce-

lému personálu, aby pokračoval dál. A pomáhalo jim i to, jak 

se zázračně rozvíjely životy ostatních dětí.

Většina z těch, které jsme odvezli z nemocnice, jsou dnes 

dospělí mladí lidé. Někteří budou vždy potřebovat intenziv-

ní péči, jiní ale žijí úplně nebo aspoň částečně samostatně. 

Z Juliany, která tehdy tloukla hlavou o postel a o níž doktor 



90

prohlásil, že umře dřív, než bude domov dokončený, je dnes 

mladá žena. Vyžaduje hodně péče, je ale šťastná a není po-

chyb o tom, že žije. Někteří mladíci si už našli placené za-

městnání. Jiní zase dokázali vůbec poprvé navázat vztah se 

svou rodinou. Při jedné z mých posledních návštěv mě Laci, 

teď už silný a podsaditý mladý muž, který před nedávnem 

našel a navštívil svou rodinu, požádal o rozhovor mezi čtyř-

ma očima. Našli jsme prázdnou místnost a přizvali Ibi, aby 

nám tlumočila. Vždycky jsem k Lacimu cítil zvláštní náklon-

nost. Vzbuzoval dojem tiché spolehlivosti a věrnosti. Vzpo-

mínám si, jak mu jednou, když byl ještě opravdu malý, Ibi 

svěřila úkol pečovat o část zeleniny na zahradě. O nějaký tý-

den později ho kdosi ze zaměstnanců našel, jak uprostřed 

lijáku rostlinky zalévá, a zeptal se ho, co to provádí.

„Vždyť Ibi mi říkala, abych je zaléval každý den,“ odvětil.

Když teď přede mnou seděl a chystal se promluvit, všiml 

jsem si, že dlouhá jizva, vlnící se od krku přes bradu až na tvář, 

vypadá o něco podezřeleji než dřív, snad kvůli tomu, jak na 

tomto starém zranění odmítají vyrašit vousy. S hanbou tu při-

znávám, že jsem od něj čekal žádost o pomoc, snad i o peníze.

„Chci vám poděkovat, že jste mě vzali z nemocnice,“ pře-

ložila Ibi jeho první slova. „Že jste mi dávali jídlo a oblečení. 

Že jste dávali jídlo a oblečení mé rodině.“ Na chvilku zaváhal, 

podíval se na Ibi a pokračoval: „Chci vám oznámit, že jsem se 

rozhodl vrátit se domů.“ Odkašlal si, jako by chtěl naznačit, 

že další sdělení bude to nejdůležitější – jádro věci. „Víte, mám 

rád svou mámu,“ řekl dokonale nacvičenou angličtinou.

Práce s Ibi a dětmi v Rumunsku mě naučila mnohému. 

Změnila mě. Ukázala mi, že věrná a nepodmíněná láska – 

taková, jakou byly naše děti vytrvale zahrnovány po dlouhá 

léta – dokáže proměnit i ty nejbeznadějnější situace. Tato 

zkušenost mě přivedla k názoru na to, jak vypadá skutečná 
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charita. Semínka zasadili ti, kteří dokážou v nebývalé míře 

dávat, jako například paní Duncan Jonesová nebo i mí rodiče. 

To, co jsem ale viděl a prožil v Rumunsku, ve mně dalo zako-

řenit pevnému přesvědčení, že charita, které chybí utrpení, 

oběť nebo i neúspěch, je ve skutečnosti cosi jiného. Snad fi-

lantropie? Nebo dobročinnost? Anebo mezinárodní rozvojová 

pomoc? Všechno jsou to dobré věci, pokud se dělají správně, 

ale charita to není. Právě charitní práce mě upoutala a okouz-

lila svým půvabem. Rozhodl jsem se, že se chci naučit ji 

uskutečňovat.

V létě roku 2010, devět let poté, co jsme otevřeli Iona Hou-

se, jsem se tam vrátil kvůli další zahradní slavnosti. Tahle ale 

měla být naprosto jedinečná – vzal jsem si kvůli ní dokonce 

kilt. Toho dne se tři naše dívky – Adela, Carla a Ilidi – provda-

ly za své vyvolené. V bílých šatech tancovaly na trávníku se 

svými novomanžely. A dlouho do noci jsme tancovali i všich-

ni ostatní. Každá z nich se od té doby stala matkou zdravého 

dítěte.
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5. kapitola 
Do Afriky

Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu 

zapotřebí více hrdinství než k válce. 

Thomas Merton

Otec Pat Maguire obvykle přijížděl s rachotem na obrovské 

motorce a celý oblečený v kůži. Mezi pravidelnými návštěv-

níky Rodinného domu modlitby Craig Lodge jsme měli řadu 

drahých přátel, moje děti ale mívaly největší radost právě 

z jeho příjezdu. Otec Pat se stal jedním z našich největších 

spojenců při pořádání sbírek pro Bosnu a Hercegovinu. Jeho 

dům ve městě Dunblane se stal shromaždištěm pomoci daro-

vané z celého tohoto koutu Skotska a já jsem ho často navště-

voval, abych nahromaděné věci naložil z jeho garáže do své-

ho nákladního auta. Když jsme tuto těžkou práci dokončili, 

sedli jsme si k šálku čaje a on mi vyprávěl o tom, jak působil 

na misiích v Africe a jak si tento kontinent zamiloval. Hodně 

mluvil o občanské válce v Libérii, kde působilo hned něko-

lik kněží z jeho řádu – Společnosti afrických misií, latinskou 

zkratkou SMA. Otec Pat mi říkal, že víc než polovina obyvatel 

této země žije v obrovských vysídleneckých táborech, roze-

setých kolem hlavního města Monrovie, a mezi nimi působí 

anglický kněz P. Garry Jenkins. Popisoval mi utrpení a nouzi 

tamních lidí, situaci ještě naléhavější než tu v Bosně a Her-

cegovině, a ptal se mě, jestli bychom nemohli posílat pomoc 
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i tam. Začali jsme proto zjišťovat náklady na lodní dopravu 

a promluvili si s otcem Garrym trochu konkrétněji o tamních 

potřebách i o praktických otázkách souvisejících s převozem 

nákladu z přístavu do táborů. Otec Garry chtěl udělat všech-

no pro to, abychom to zkusili, a ubezpečil nás, že pokud 

dostaneme kontejnery do Monrovie, on už dohlédne na veš-

kerou další logistiku a distribuci. A tak jsme v roce 1996 se-

psali další seznam potřeb, tentokrát pro vysídlené obyvatele 

Libérie, a začali pro ně prosit o pomoc. Kromě jídla, oblečení 

a léků, které jsme posílali do bývalé Jugoslávie, se mezi na-

léhavě požadovanými položkami pro lidi žijící v extrémním 

horku a vlhku ocitly navíc ručníky a mýdlo.

Nedaleko místa, kde otec Pat bydlel, stojí světově proslulý 

hotel a golfový klub Gleneagles. Jedna z žen, které pracují na 

jeho provozu a zároveň dobrá známá otce Pata, se doslechla, 

že naléhavě sháníme mýdlo. Se svými kolegyněmi proto za-

čala sbírat mýdla, která hoteloví hosté vyhazovali po jednom 

použití, a svázaná v plastikových pytlích nám je dávaly do 

sbírky. Během několika následujících let jsem se tak stal pra-

videlným návštěvníkem jednoho z nejdražších hotelů světa 

a nákladový prostor našeho auta vždycky moc pěkně voněl. 

Kromě mýdla obsahovaly tyto zásilky do naší sbírky ještě 

svíčky (i po těch byla v Libérii obrovská sháňka, v Gleneagles 

je ale nikdy nepoužili víc než jednou). Z překrásných pozem-

ků obklopujících hotel jsem vždycky odjížděl s úsměvem. 

V přepravě tohoto přepychového zboží, které extrémně bo-

hatí lidé vyhodili a které teď putuje k lidem žijícím v nejhlub-

ší chudobě, bylo cosi, z čeho jsem čerpal velké uspokojení. 

Všechno se odehrávalo se souhlasem hotelového manažera, 

přesto jsem se malinko cítil jako Robin Hood a z vřesoviště 

Perthshire, kterým jsem projížděl, se na okamžik stával les 

Sherwood. Když jsme o nějaký čas později formulovali své 
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vize, stálo mezi nimi i to, „aby se ti, kdo mají víc, než potře-

bují, dělili s těmi, kterým chybí i to nejzákladnější“. Vstřícné 

pracovnice hotelu Gleneagles vskutku zajistily až okázale pří-

mou cestu, jak toho dosáhnout. Přišlo mi přiléhavé, že o tak-

řka deset let později britská vláda, která byla v roce 2005 na 

řadě jako hostitel summitu vyspělých zemí světa G8, vybrala 

jako místo konání právě Gleneagles a rozhodla, že tento sum-

mit se bude soustředit na klimatické změny a na hospodářský 

rozvoj Afriky. Je jen škoda, že při svém jednání neměli mini-

stři ani tušení o iniciativní recyklaci mýdla a svíček, která tu 

zažila svou průkopnickou fázi. Od té doby jsem se ale při nej-

různějších příležitostech včetně setkání s politiky hovořícími 

o mezinárodní pomoci a rozvoji bránil zoufalství a dojmu, že 

sem nepatřím, usilovnou snahou vyčarovat vůni mýdla a ná-

ladu, kterou s ní mám spojenou.

Brzy jsme tak vedle kamionů do Bosny a Hercegoviny 

ve svých skladištích v Glasgow plnili i dopravní kontejnery 

a od otce Garryho a příjemců této pomoci nám pak chodily 

zprávy a vřelé díky. Otec Garry nás přitom bavil popisem, 

jak obrovské a těžké kontejnery dostávali z aut, která jim je 

vozila z přístavu (některé z nich totiž po vyprázdnění ne-

vraceli zpátky, ale nechávali si je jako zabezpečená skladi-

ště). Protože neměli žádný jeřáb, kontejner pevně přivázali 

k nějaké palmě, auto se pak rozjelo a kontejner se sesunul 

na zem. Ne vždy jim to vyšlo napoprvé a mnoho palem se 

přitom zlomilo.

Počátkem roku 1997 boje v Libérii pomalu ustávaly a my 

jsme se s otcem Patem rozhodli, že je to vhodná chvíle na 

návštěvu. Je škoda, že svou první zkušenost s Afrikou jsem 

udělal ve válkou zničeném, potemnělém městě. V Monrovii, 

domově víc než milionu lidí, nefungovala žádná elektřina, 

a když jsme pozdě večer cestou z letiště projížděli městem, 



95

viděl jsem, jak se lidé shlukují kolem blikotajících ohňů, 

hořících ve strašidelných torzech domů bez střech. Otcové 

ze Společnosti afrických misií vlastnili v centru města malý 

byt. Ten byl, stejně jako všechny zdejší budovy, vyrabovaný. 

Zmizelo naprosto všechno, co v něm kdysi bylo. Kdosi odnesl 

i zásuvky a objímky pro žárovky, které by nám teď ale stejně 

nebyly nic platné. Vybalili jsme pomocí baterek a na pár ho-

din se v horké a lepivé tmě uložili ke spánku.

Libérii založili roku 1847 propuštění američtí otroci jako 

první samostatnou africkou republiku. Potomci těchto Ame-

ričanů pak zemi vládli a až do sedmdesátých let dvacátého 

století byla Libérie pokládána za poměrně úspěšný stát s ve-

likým potenciálem, který skýtaly zdejší obrovské zásoby pří-

rodních zdrojů. Převrat v roce 1980 se však stal předzvěstí 

postupného úpadku a do deseti let v zemi propukla občanská 

válka. Nejrůznější ozbrojené frakce, rozdělené podle kmeno-

vých linií a poháněné touhou ovládnout výnosný obchod se 

zlatem, diamanty, železem, kaučukem a stavebním dřívím, 

se zapojily do surového konfliktu, který si vyžádal životy už 

sto padesáti tisíc obyvatel. Zbraní se chopilo přes šedesát tisíc 

lidí, často dětí, které ozbrojené bandy plenící jejich domovy 

a vraždící jejich rodiče přinutily stát se otroky nebo „dětský-

mi vojáky“. Nechvalně proslulý válečník Charles Taylor, hlav-

ní představitel Liberijské národní vlastenecké fronty (NPFL), 

která několik let ovládala velkou část země, zvítězil, a tak už 

několik měsíců vládl poměrně křehký mír. K zajištění stabi-

lity byly přizvány síly ECOMOG, západoafrické vojenské or-

ganizace sloužící k udržení míru, a na květen se plánovaly 

prezidentské volby. Když jsme s prvním rozbřeskem odjížděli 

z města, zastavili nás na kontrolním stanovišti guinejští vo-

jáci a chtěli vidět naše pasy. Na nedaleké čerpací stanici byl 

zaparkovaný veliký rezivějící tank, jako by čekal, až se objeví 
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její personál a dotankuje mu. Všechny budovy ve městě po-

znamenala střelba a na mnoho z nich dopadly granáty. Lidé 

si v troskách postavili z kusů plastu žalostné přístřešky pro 

své rodiny. Během jízdy nám otec Garry sděloval nejčerstvější 

informace z války, vysvětloval složitou situaci a odpovídal na 

naše dotazy za pomoci barvitých a znepokojivých anekdot. 

Bylo zřejmé, že má místní lidi nesmírně rád. Nabyl jsem doj-

mu, že trpí s nimi, když prožívají velké utrpení. Rozohnil se, 

když mluvil o spravedlnosti a o tom, že bez ní nemůže nastat 

trvalý mír. Jako doklad citoval starozákonní proroky. Také 

nám vyprávěl něco málo ze svého dřívějšího života: vyrůs-

tal jako metodista a v šestnácti odešel z domu, aby vstoupil 

do britské armády. Nesmírně na nás zapůsobil: kněz-váleč-

ník, jakého jsem snad ještě nikdy předtím nepotkal. Přejeli 

jsme hlavní most přes řeku Saint Paul (poznal jsem to místo 

jako dějiště nedávných bitev, o kterých mluvili v televizních 

zprávách) a projeli jsme kolem přístavu, kam ze Skotska při-

plouvaly lodě s našimi kontejnery. Nakonec jsme dorazili do 

obrovského, doširoka se táhnoucího tábora na okraji města, 

kde žily stovky tisíc lidí vyhnaných ze svých vesnic. Neko-

nečné řady chýší, slepených narychlo z proutí a bláta, se sta-

ly domovem pro lid Gola, mezi kterými otec Garry už dvacet 

let žil a pracoval. Právě těmto lidem rozděloval obsah námi 

posílaných kontejnerů. Když jsme procházeli mezi chatrčemi 

a mluvili s přáteli otce Garryho, kteří nás přišli uvítat, potěšilo 

nás, že dary ze Skotska byly mezi lidmi patrné. Mnozí měli na 

sobě trička v barvách skotských fotbalových týmů anebo jiná, 

jejichž nápisy jasně svědčily o původu. „Sponzorem běžec-

kého závodu 10k v Glasgow je výrobce nápoje Irn-Bru“ stálo 

na tričku jednoho mladíka ze skupiny, která se kolem nás 

shromáždila, aby pozdravila otce Garryho a jeho hosty. Ně-

kteří nám chtěli poděkovat za dary, jako například Abraham, 
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usazený ve vozíku poslaném ze Skotska. Posadili jsme se 

a dlouho si se všemi povídali. Byl to vzrušený rozhovor. Ně-

kteří soudili, že nastal čas podstoupit riziko návratu do jejich 

domovské vesnice jménem Jawajeh, odkud s hrůzou uprchli 

před třemi lety, když příslušnou část Libérie ovládla frakce 

ULIMO-J. K mužům se nedávno donesly povzbudivé zprávy 

od těch, kdo už z tábora odešli a vrátili se domů. Ti byli pře-

svědčeni, že vojáci už oblast opustili. Lidé se ptali otce Garry-

ho, co si o tom myslí. On nakonec navrhl, že se tam všichni za 

několik dní vydáme. Tak bude moci obyvatele odvézt a záro-

veň jim s sebou vzít i nějaké zásoby. Postřehl jsem, že kromě 

radosti a smíchu, které tato nabídka vzbudila, se na někte-

rých tvářích objevily i záblesky strachu, nebo dokonce hrůzy.

Navštívili jsme pak řadu rodin v jejich nouzových do-

movech. Většina otce Garryho zjevně znala dlouhá léta, 

a proto nás vítala vřele a upřímně. Když jsme se vmáčkli do 

maličkých prostor, bylo příjemné nasát vůni úžasných mý-

del z Gleneagles, teď ovšem v docela odlišném prostředí, 

a poznat svíčky, které obyvatelům za tmy poskytovaly jediný 

zdroj osvětlení. Řada dětí byla od pohledu těžce podvyžive-

ná, občas měly nafouklá břicha a vlasy bez pigmentu, což 

jsou příznaky syndromu kwashiorkor.2 Držely mě za ruku 

a hladily po předloktí – tak je fascinoval tenhle obrovský 

a chlupatý běloch. Někdy se některé nemluvně při pohledu 

na mě rozplakalo a přitisklo se ke své matce, která se mi se 

smíchem omlouvala. Vmáčkli jsme se i do maličké provizor-

ní kaple, kde otcové Garry a Pat slavili mši svatou a lidé při 

ní z celého srdce zpívali a modlili se, aby je Bůh vysvobodil 

2 Jedná se o syndrom těžkého nedostatku bílkovin a nedostatečného přívodu 

energie. Postihuje malé děti nejčastěji poté, co je matka přestane kojit, když 

do rodiny přibude mladší sourozenec. [Pozn. překl.]
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z těchto táborů a přivedl bezpečně zpět domů, do jejich ves-

nic. A modlili se také za všechny ve Skotsku, kteří jim v době 

nouze pomohli.

O něco později obdržel otec Garry zprávu, že náš po-

slední kontejner nečekaně brzy uvolnili z přístavu a už je na 

cestě k nám. Poprosil proto všechny kolem, kdo tuto infor-

maci zaslechli, aby ji nešířili dál. „Prosím, nechte si ji zatím 

pro sebe,“ naléhal, „obsah tohoto kontejneru totiž nebudeme 

hned rozdávat, ale přejeme si, aby byl k dispozici těm, kdo se 

v dalších týdnech vrátí do svých vesnic. Chceme lidi povzbu-

zovat k tomu, aby se vraceli domů na své farmy, a ne je pod-

porovat v tom, aby zůstávali tady. Proto se nám tu nehodí žád-

né velké davy, když budeme kontejner vykládat do skladu.“

Podíval jsem se směrem ke „skladu“. Byl to obyčejný 

prázdný kontejner, na jehož dveřích svítil nasprejovaný ná-

pis „ZE SKOTSKA S LÁSKOU“. Usmál jsem se při vzpomínce 

na to, jak nás Debbie, jedna z našich dobrovolnic, všechny 

zaskočila těsně předtím, než kamion s tímto nákladem vyjel 

od našeho glasgowského skladiště. Řidič už seděl v kabině, 

nachystaný na dlouhou cestu do přístavu, Debbie se ale na-

jednou vyšplhala na hromadu palet, složených vedle auta, 

a z bundy vytáhla plechovku s bílou barvou. Všichni jsme se 

rozesmáli na celé kolo a ona jako zkušená autorka graffiti, 

kterou zjevně byla, napsala ozdobným písmem tento vzkaz. 

Když jsem se tam byl při své poslední návštěvě podívat, kon-

tejner s těmito slovy stále stál u našeho hlavního sídla v Libé-

rii – už je to víc než osmnáct let!

Prosba otce Garryho se ale minula účinkem. Když ka-

mion dorazil, stovky lidí v roztrhaném oblečení se už vyro-

jily s nabídkou pomoci při vykládání. Jejich zoufalství nešlo 

skrýt. Vždycky jsem kamiony rád nakládal a vykládal a těši-

lo mě, když jsem mohl rozdávat obsah těch, které jsem sám 
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v Glasgow naložil. Většinu věcí jsem osobně vyzvedával po 

skotských domácnostech, školách a kostelech, mnoho dárců 

jsem znal osobně. Obvykle jsem po návratu všechny ty dobré 

lidi s nadšením ubezpečoval, že jsem na vlastní oči viděl, jak 

se jejich věci dostávají k potřebným. Toto vykládání jsem si 

ale neužíval ani trochu. Otcové Garry a Pat odjeli, aby sloužili 

mši v jiném táboře, a my jsme tu zůstali, abychom vše zařídi-

li. Lidé kolem nás měli hlad. A doma měli hladové, nahé děti. 

Byli v akutní nouzi a jen těžko dokázali pochopit, proč jim 

právě tuto pomoc nemůžeme dát. Nechránila nás žádná zeď 

nebo pevná stavba, proto jsme se rozhodli udělat lidský řetěz 

a náklad rychle přenést do skladu, zatímco zbývající se snaži-

li udržet rostoucí a dorážející masu v určité vzdálenosti. Ně-

kteří na nás začali rozzuřeně křičet a v rychle mizejícím svět-

le se sešlo už několik tisíc lidí. Zinnah, který s otcem Garrym 

pracoval už řadu let a celý tým v klidu řídil, mě ubezpečil, 

že se nemusím bát: poslal prý už zprávu s prosbou o pomoc 

jednotkám ECOMOG. Oddechl jsem si, když za několik minut 

skutečně přijelo auto s několika nigerijskými vojáky a ti ob-

novili pořádek. Invalidní vozíky, balíky oblečení, zemědělské 

nářadí, krabice plné brýlí a tašky mně dobře známého mýdla 

jsme rychle nosili do kontejneru, který jsme pak bezpečně 

uzavřeli visacím zámkem. Nespokojený a reptající dav se me-

zitím rozptýlil do večerního šera.

Tato vykládka byla sice těžká, a to zvlášť pro ty, kdo žili 

v nouzi a přitom se na ni museli jen dívat, naprosto jsem ale 

rozuměl tomu, jak je důležité vybízet lidi, aby odešli zpět 

do svých vesnic, na své farmy, a podporovat je v tom, aby 

se vrátili k dřívějšímu soběstačnému životu. Hrozilo vážné 

nebezpečí, že si v táborech vytvoří závislost na humanitární 

pomoci, a dalo se lehce pochopit, proč některé lidi vyhlíd-

ka na návrat nenaplňuje nadšením. Traumatické okolnosti, 
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za nichž své domovy často opouštěli, v nich zůstávají živé 

a návrat na zarostlá pole v místech, kde chybí zdravotní péče 

a možnost vzdělání pro děti, rozhodně není snadnou volbou.

Odhodlání znovu vybudovat své dřívější živobytí však 

rozhodně nechybělo silným mužům s mačetami, kteří se 

o pár dní později vmáčkli do auta otce Garryho. S pick- upem, 

ve kterém nás sedělo čtrnáct, jsme vyrazili z města a po prů-

jezdu několika kontrolními stanovišti jednotek ECOMOG 

jsme dojeli na území, která dlouhé roky ovládali rebelové. 

Když jsme projížděli krajinou, kterou poznamenala válka, 

a míjeli jsme trosky nejrůznějších budov rozesetých po obou 

stranách silnice, začali muži zpívat. Viděl jsem, jak velké po-

hnutí prožívají tito vracející se vyhnanci a s nimi i otec Gar-

ry. Nakonec jsme dojeli do Tubmanburgu, okresního a kdysi 

hornického města, kde otec Garry dřív bydlel. Ukázal nám, 

co zbylo z jeho domu – ne o moc víc než hromada suti –, 

a upozornil i na vyrabovaný kostel. Rozhodl se žít tady, da-

leko za nepřátelskými liniemi, aby po značnou část války 

pomáhal těm nejslabším: slepým, malomocným, lidem s chy-

bějícími končetinami, starým a nemocným, kteří se shro-

mažďovali kolem jeho kostela. Po dlouhých patnáct měsíců 

byl odříznutý od svých kolegů v Monrovii. Zakusil během té 

doby hlad i ozbrojené přepadení a pěšky utíkal před dělostře-

leckým útokem. V roce 1996 tu víc než tři sta dětí zemřelo 

hlady a na nemoci, zapříčiněné hladověním. Otec Garry nám 

kolem kostela ukázal kopečky navršené zeminy, hroby, kam 

tyto děti pohřbil.

„Zatímco děti padaly hlady, ti, kdo je měli na svědomí, 

dál hledali diamanty,“ poznamenal smutně. „Říkají, že tu 

kvůli jejich smrti pláčou i stromy. Tamty plody manga, které 

zatěžují a ohýbají větve, protože tu nejsou děti, aby je otrha-

ly, to jsou jejich slzy.“
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Natěsnali jsme se zase do auta a pokračovali v cestě. Z as-

faltových cest jsme záhy sjeli na zarostlé lesní stezky a po-

stupovali po nich pomalu. Občas jsme museli úplně zastavit 

a počkat, až nám muži mačetami pročistí cestu, zatarasenou 

převislými větvemi. Nakonec jsme dojeli na paseku, kolem 

které se tyčilo několik obrovských bavlníkových stromů. 

Když se naši pasažéři začali hrabat ven z auta, pochopil jsem, 

že tohle byla vesnice Jawajeh, a v podrostu jsem zaznamenal 

i polorozpadlé zbytky domů. Muži začali místo prozkoumá-

vat a horlivě sekali převislé větve. Pak se zastavili a počkali 

na otce Garryho a Pata. Chvíli s nimi tiše mluvili a pak se se-

sadili pod stromy do kruhu. Požádali kněze, aby na zbytcích 

vesnice sloužili mši svatou. Všiml jsem si, že před opuště-

ným domkem z nepálených cihel, posprejovaným nápisem 

ULIMO-J a trochu skrytým za stromy, sedí muž a žena. Po-

zorovali nás.

„Bojovník,“ řekl jeden z našich mužů tiše a přestal si jich 

všímat, protože oba otcové, odění v bílých sutanách, právě 

začínali slavit mši. Po přijímání se všichni postavili a začali 

zpívat „Ježíši, přijď a ďábel ať zmizí“ – nejprve tiše, ale jak 

jsme procházeli vesnicí, kolem zničených a posprejovaných 

domů zarostlých vegetací, zpívali stále silněji a kněží za 

pomoci palmového listu všechno skrápěli svěcenou vodou. 

V místě, kde dřív stával jeden dům, teď ležely dvě lidské 

 lebky.

Paul, muž zhruba stejně starý jako já a zároveň předák 

této vesnice, mi ukázal svůj dům bez střechy. „Myslím, že ho 

budu muset zbourat a postavit znovu,“ poznamenal smutně 

po jeho zběžném prohlédnutí.

Ještě než jsme se s nimi rozloučili, pustili se odhodlaně 

mačetami do boje s rozpínavým lesem. Rozhodli se vyčistit 

místo, kde by mohli zasít. Právě farma pro ně měla nejvyšší 
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prioritu. Teprve až vypěstují novou úrodu, uzpůsobí domy 

k bydlení a přesvědčí se, že je vesnice zase bezpečná, přive-

zou sem zpět z táborů své ženy a děti.

Za několik dní jsme se do vesnice Jawajeh vrátili. V pick-

-upu jsme vezli hromadu ovoce, pytle rýže, semena manioku, 

nové mačety, motyky, dráty na lov zvířat a kohouta se slepi-

cí, kteří dostanou za úkol založit tu novou populaci. Nevěřili 

jsme vlastním očím, jak velký kus lesa muži holýma rukama 

už stačili vyčistit. Přivezené zásoby je potěšily a byli přesvěd-

čeni, že už v srpnu by mohli sklízet maniok. Do té doby hodla-

li žít z toho, co si uloví nebo najdou v lese. Pověděli mi o rost-

lině jam, jejíž plody se podobají batátům, o palmovém zelí 

a dalších volně se vyskytujících rostlinách, které se v lese dají 

najít, poprosili nás ale, abychom jim čas od času poslali rýži.

A tak naše práce v Libérii šťastně vstoupila do nové fáze. 

Aspoň na nějaký čas jsme svou energii nemuseli zaměřit na 

akutní pomoc, ale na podporu lidí vracejících se do svých 

domovů a toužících obnovit svůj starý život. Než jsem od-

jel, věnovali jsme mnoho času nákupům zásob pro lidi zno-

vu osidlující sedmnáct dalších vesnic v okrese Bomi. Z darů 

jsme nakoupili tisíce mačet, velké množství semen a dalších 

nezbytností. Rovněž jsme financovali opravy vesnických škol 

a zbudování mobilní zdravotnické kliniky, která by oblast 

obsluhovala. Tato činnost fungovala naprosto přímým a efek-

tivním způsobem. „Za libru a 75 pencí koupíme mačetu, za 

deset tisíc liber opravíme vesnickou školu,“ psali jsme ve 

zpravodaji. Lidé nám věnovali peníze a my jsme kupovali ma-

čety a opravovali školy. Naši dárci měli v tento bezprostřední 

přístup důvěru a chápali, že veškerá činnost se opírá o ryzí 

spolupráci s našimi místními přáteli. Dodávali jsme jim část 

toho, co nezbytně potřebovali, aby se mohli zase osamostat-

nit. Mobilní klinika, vybudovaná z našich peněz, začala jako 
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jediná dostupná základní zdravotnická péče objíždět jednot-

livé vesnice okresu Bomi. Místní sestry a porodní asistentky, 

které jsme na tuto práci najali, i léky, které jsme jim posílali, 

denně zachraňovaly lidské životy. A když farmy začaly pro-

dukovat jídlo, existovala velká naděje, že lid Gola vstupuje 

do nového období míru a soběstačnosti. Mír ale trval jenom 

krátce.

Charles Taylor, válečný vítěz a prezident, dál terorizoval 

obyvatelstvo a pouštěl zemi žilou, aby se z jejích přírodních 

zdrojů sám obohatil. V roce 1999 se zorganizovala nová po-

vstalecká skupina, zvaná LURD, a v Libérii začala „Druhá 

občanská válka“. Tak jako všechny války byla barbarská 

a velmi krutá. Nejspíš žádný jiný konflikt za posledních sto 

let nevyužíval v takové míře dětské vojáky jako tato válka. 

Tento strašný zločin měli na svědomí jak Taylor, tak povstalci 

z LURD a nakonec se muselo stát „nosiči munice“ nebo vo-

jáky až dvacet tisíc dětí. Válka nelítostně ničila lidské živo-

ty a porušovala nejzákladnější lidská práva. Mnozí váleční 

vůdci se uchylovali k pomatené temné mystice a jejich dětští 

vojáci často dostávali kokain, listy rostliny kata a další omam-

né látky, aby byli ovladatelní. Přicházely četné zprávy o mu-

čení, kanibalismu a rituálních vraždách. Často docházelo ke 

zneužívání a znásilňování žen. Bojovníci LURD brzy ovládli 

většinu venkovských oblastí včetně velké části okresu Bomi 

a obyvatelé tamních vesnic, kteří nechtěli nic než se starat 

v pokoji o svou úrodu a své rodiny, museli znovu uprchnout, 

aby si zachránili holé životy. Dějiny se zopakovaly. Naši přá-

telé se opět ocitli v táborech kolem Monrovie a my jsme se 

znovu zaměřili na posílání humanitární pomoci.

Otec Garry se ale rozhodl, že do hlavního města neode-

jde. Když se k Tubmanburgu přibližovaly jednotky LURD, 

utečenci i humanitární organizace z této oblasti odešli 
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a monrovijský arcibiskup naléhal na otce Garryho, aby také 

utekl. Jenže to se už kolem kostela zase začali shromažďovat 

ti nejbědnější a prosili o pomoc. A tak se otec Garry, při vzpo-

mínce na děti, které tu zemřely hladem v roce 1996, rozhodl 

zůstat. Pravidelně jsem s ním mluvil. Telefonoval mi obvykle 

tak, že se postavil na stůl pod jeden mangovník. Se smíchem 

mi vysvětloval, že to je jediné místo, kde má dobrý signál. 

Pravidelně jsme ho mohli financovat prostřednictvím liba-

nonských přátel, kteří provozovali supermarket v Monrovii 

a našli způsob, jak peníze anebo zoufale potřebné dodávky 

jídla dostat až k otci Garrymu. Vzbouřenecké síly zatím po-

stupovaly. Nakonec se k nám v květnu 2002 dostala zpráva, 

že vojáci LURD zaútočili na Tubmanburg a město obsadili. 

Po tři týdny se nikdo z nás nedokázal s otcem Garrym spo-

jit. Byli jsme vyděšení a báli se nejhoršího. Pak jsme se ke 

své obrovské radosti a překvapení dozvěděli, že je v Guineji. 

O pár dní později nám zatelefonoval a pověděl, jak se všech-

no seběhlo. Mladí vojáci, kteří po nelítostných bojích město 

obsadili, byli velmi překvapeni, když mezi zbědovanými lid-

mi našli výstředního anglického kněze. Spojili se rádiem se 

svým velitelem a ten jim řekl, aby ho nezabíjeli. A tak se otec 

Garry stal zajatcem. Když dva jeho blízcí spolupracovníci, 

Zinnah a Matthew, pochopili, co se stalo, požádali chlapce 

z LURD, aby zajali i je. Chtěli být při něm a chránit ho. Ná-

sledoval třítýdenní pochod pralesem a poté byli propuštěni 

v sousední Guineji.

„Hodně jsem se toho naučil,“ svěřil se mi otec Garry při 

nejbližším setkání. „Dlouhé roky jsem byl ten, kdo ostatní 

vede a pomáhá jim. A najednou jsem neměl vůbec nic a moc 

nade mnou drželo šestnáct dospívajících vojáků. Na nich zá-

visela moje obživa i přežití. Jeden z nich mi zachránil život, 

když jsem při brodění řekou uklouzl. Jindy jsem je pozoroval, 
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jak z granátometu střílejí do jezírka a pak sbírají zabité ryby, 

abychom měli co jíst. Naprosto novým způsobem jsem za-

koušel velkou bezmoc, zranitelnost a tělesnou slabost. Se 

svými vězniteli jsem soucítil. Sám jsem vstoupil do armády, 

když mi bylo šestnáct, takže jsem svým způsobem také bý-

val dětským vojákem. Díky Bohu za tuto zkušenost, za tuto 

cestu.“

Charles Taylor nakonec po nelítostných bojích v Monro-

vii v roce 2003 rezignoval, byl vydán ke stíhání a souzen pro 

válečné zločiny. Válka skončila a největší mírotvorná mise 

OSN na světě byla rozpuštěna. Krátce nato jsem Tubman-

burg znovu navštívil. Probíhaly tu rozsáhlé akce k odzbroje-

ní obyvatel, mezi nimi i dětských vojáků. Ulicemi stále ještě 

chodili chlapci s kalašnikovy a granátomety. Dosud používali 

i svá „válečnická jména“. Mezi těmi, se kterými jsem se se-

známil a zahrál si fotbal, byl Ten, co odprásk ženskou, Ten, 

co hnedka pálí, Malej odpadlík a také popletený jedenáctiletý 

chlapec přezdívaný Skrček, co velký srazí na kolena. Ale i oni 

odevzdali zbraně a válečnická jména začali používat tak, jako 

by se jednalo o nějaké jiné lidi. Během této návštěvy jsme 

dvakrát narazili na bývalé věznitele otce Garryho: jednou na 

čerpací stanici na kraji Monrovie a podruhé na opuštěné lesní 

cestě. Srdečně ho zdravili a objímali. Bylo vidět, že se navzá-

jem mají rádi a chovají se v úctě. Dřívější válečníci teď neměli 

jiný cíl než získat zpět své dětství a šanci na vzdělání. Ptali 

se otce Garryho, kdy znovu otevře Školu svatého Dominika.

Právě to se stalo naší další prioritou: opravit a znovu 

zprovoznit jedinou střední školu v regionu. Teď byla dočista 

vypleněna a vyrabována. Hřiště, na kterém byl s jistotou as-

poň jeden neoznačený hrob, pokrýval koberec prázdných ná-

bojnic. Poslali jsme sem kontejnery s knihami a učebními po-

můckami, abychom znovu vybavili školní knihovnu a celou 



106

školu, a otec Garry začal shánět nové učitele. Z celkového 

počtu šesti set studentů, kteří se nakonec do školy zapsali, 

víc než polovinu tvořili bývalí dětští vojáci.

Všichni mladí lidé, které jsem potkal na začátku školního 

roku, sdíleli neuvěřitelný hlad po vzdělání a zoufalé vědomí, 

že bez něj se nedá uniknout zdrcující chudobě. Byl to zne-

klidňující protiklad k docela jiným úzkostem, které na začát-

ku školního roku svíraly mou rodinu ve Skotsku – a stejně 

tak zneklidňující protiklad k mým vlastním dětským vzpo-

mínkám na strach z konce prázdnin.

Ještě před pár dny jsem s úlevou pozoroval, jak naší 

Marthě rychle oschly slzy na tváři a povolil stisk, kterým 

se do té doby držela Julie jako klíště, když ve dveřích ško-

ly uviděla své kamarádky – až se s námi nakonec zapomněla 

i rozloučit. Teď jsem byl v Libérii svědkem toho, jak se k otci 

Garrymu, který se vracel z ranní mše, aby doma posnídal, 

přiblížila žena na vozíku. Tlačil ji v něm dospívající chlapec 

a oba zaujali strategickou pozici na vyšlapané cestě mezi 

kostelem a domem otce Garryho. Žena se mu svěřila, že má 

doma devět dětí a že jela dvě hodiny ze svého domu poblíž 

Monrovie až sem, aby otce poprosila, jestli by jedno z jejích 

dětí nepřijal do školy. Snažil se jí namítat, že už nemá žádné 

volné místo a že škola i tak přijímá jen studenty ze tří okol-

ních okresů. Žena ho chtěla přesvědčit nářkem a křikem. On 

se znovu omluvil a dal jí peníze, aby se mohla vrátit taxíkem 

do Monrovie. Začala tiše plakat a chlapec, který ji tlačil ke 

dveřím auta, se ji snažil utišit.

Uvědomili jsme si, že válka mimo jiné připravila spous-

tu starších dětí a dospívajících o možnost vůbec kdy do 

školy chodit. Proto jsme pro ně zřídili menší odborné učili-

ště s nadějí, že znalosti v takových oborech, jako je tesařství 

a truhlářství, zednictví, šití nebo počítání, jim umožní najít 
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si práci a uživit se. Projekt jsme rozšířili také o farmu, kde 

se vyučovalo zemědělství, protože řada lidí, kteří žili v bě-

ženeckých táborech nebo bojovali ve válce, o své schopnos-

ti v tomto oboru přišla. Farma vznikla v těsném sousedství 

místa (nyní označeného dřevěným křížem), kde byly po-

chovány děti, které za války zemřely hlady, a pojmenovali 

jsme ji „Nový svět“. Chovali jsme tu ovce a kozy, abychom 

tak ve vesnici obnovili stáda, která byla úplně vybita. Lidé 

se pomalu začali přizpůsobovat životu v míru. Udržet mír 

bez spravedlnosti je ale těžké. Jeden mladší student se otci 

Garrymu svěřil, že každé ráno cestou z domu prochází ko-

lem muže, který mu před vlastníma očima zabil matku.

Většinu zbraní už lidé odevzdali a teď rezivěly v hro-

madách na základnách OSN, to ale byla svým způsobem ta 

nejjednodušší část. Obnovit pravdu a smíření v zemi, kde 

desítky tisíc dětí dostávaly drogy a učily se zabíjet, je těžký 

úkol. Moses Flomo, starý přítel v Tubmanburgu a jako zdra-

votnický asistent i důležitý člen v týmu mobilní kliniky, mi 

při jednom rozhovoru na toto téma řekl: „Musíš pochopit, že 

tady nejde jenom o zbraně. My v Libérii se musíme naučit, 

jak odzbrojit srdce.“

Naše práce v Libérii se mohla rozšiřovat jedině tak, jak 

pro ni rostla podpora u nás doma ve Skotsku. Skupina slo-

žená z impozantního počtu padesáti dobrovolníků z Glasgow 

a okolí proto začala každou neděli navštěvovat nějakou far-

nost, jejíž věřící předtím vybídli, aby cestou do kostela při-

nesli do našeho nákladního auta nepotřebné oblečení a další 

věci. Sesbíraný náklad pak odvezli do našeho skladiště a tam 

roztřídili. Část z něj skončila v kontejnerech a na kamionech 

zamířila do Libérie, ostatní jsme prodali ve svých charitních 

obchodech – i ty otevíraly a provozovaly skupinky úžasných 

a zapálených dobrovolníků. Skupina, která po farnostech 
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pořádala materiální sbírky, později začala na pozvání kněží 

a duchovních vystupovat s přednáškami a před kostelem pro-

dávat lístky do tomboly. Časem se tento oddaný tým rozrostl 

do neuvěřitelných rozměrů – patřili do něj dospívající, staří 

lidé, paní na invalidním vozíku i slepý muž. Každý víkend 

tak mohli být minimálně ve třech farnostech, takže se jim da-

řilo vybírat stovky tisíc liber. Masivně šířili povědomí o naší 

práci a zvyšovali obdiv k ní. Tito lidé dodnes ve své iniciativě 

pokračují, obětují jí své víkendy, práci ve větru, dešti nebo 

horku. Jejich obětavá láska a radostná úpřímnost mě vedou 

k pokoře a stále učí. O naší činnosti rád mluvím jako o řadě 

mnoha a mnoha malých skutků lásky a vždycky si přitom 

představím tyto lidi, jak rozesmátí stojí před kostelem v hori-

zontálním skotském dešti.
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6. kapitola 
Země hladu

Láska se totiž táže, hledá, tluče, nalézá a tomu, co nalezne, 

je věrná.

sv. Augustin

V první polovině roku 2002 začaly naše noviny a televizní 

stanice přinášet rozsáhlé zpravodajství o hladomoru, který 

propukal v jižní Africe. Miliony lidí v několika tamních ze-

mích stály na pokraji smrti hladem. Nejpostiženější a záro-

veň v našich zprávách nejčastěji zmiňovanou zemí bylo Ma-

lawi. Ohroženy tu prý byly víc než tři miliony životů. Přes 

mnohé silné historické vazby mezi Skotskem a Malawi, které 

jsem ovšem objevil až později, jsem o tomto pásu země, vklí-

něném mezi Mozambik, Zambii a Tanzanii, věděl jen o málo 

víc než to, že kdysi tvořil součást Britského impéria a dnes 

patří mezi deset nejchudších zemí světa. Když jsme začali 

mluvit o Malawi a uvažovat, zda pro tamní lidi můžeme něco 

udělat, všechny nás napadla stejná otázka: „Co se asi stalo 

s Gay Russellovou?“

Byla to ona žena, která nám téměř před dvaceti lety napsa-

la dopis a prosila nás o víc informací z Medžugorje. Přečetla 

si totiž článek, který Ruth napsala o našich zážitcích z tohoto 

místa při návštěvě v době dospívání. Gay se v dopise předsta-

vila jako pilotka malého letadla z Malawi. To vyvolávalo dost 

romantické představy, zčásti snad inspirované v naší rodině 
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oblíbenou knihou Vzpomínky na Afriku. Dostali jsme sice 

tehdy víc než tisíc dopisů, v paměti nám ale uvízl právě ten, 

který poslala Gay. Máma jí tehdy odepsala, dostala od ní mi-

lou odpověď, na kterou znovu zareagovala. Od té doby jsme 

o Gay neslyšeli.

Zatímco jsme se domlouvali a nahlas uvažovali o Gay, na-

šli jsme jediný kontakt do Malawi: jako vždy to byl někdo 

ze zajímavé skupiny lidí, kteří občas přijížděli na duchovní 

obnovu do Craig Lodge. Mezi naše hosty patřil i podnikatel 

z centrální části Anglie jménem Tony Smith. Nikdy předtím 

jsme se s ním nesetkali, a tak když nám řekl, že Gay Russello-

vou nejen zná, ale že s ní v Malawi spolupracuje, nevěřili 

jsme vlastním uším. Tony nám popsal, jak před několika lety, 

poté co v Medžugorje prožil obrácení, dostal vnuknutí, aby 

postavil repliku obrovského medžugorského kříže na něja-

ké hoře v Africe pro ty, kdo si nikdy nebudou moci dovolit 

vydat se na pouť z tohoto kontinentu do Bosny a Hercegovi-

ny. Časem se seznámil s Gay a společně teď stavěli betono-

vý kříž na hoře, která se tyčí nad městem Blantyre, kde Gay 

žije. Tony nám poskytl mailovou adresu Gay a my jsme tak 

po osmnáctileté přestávce znovu navázali vřelou korespon-

denci. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že se svým manželem 

Davidem podporuje projekty zaměřené na boj s hladomorem 

ve své zemi. Oba nás nadšeně pozvali, abychom k nim přijeli 

na návštěvu, až budeme moci.

Souběžně s tím jsme ale navazovali i kontakty s dalšími 

lidmi, kteří v Malawi provozují humanitární pomoc. Mezi ně 

náležela i antropoložka z Univerzity St. Andrews, která před 

nějakým časem žila v centrálních oblastech Malawi v několi-

ka vesnicích patřících bantuskému kmenu Chewa, aby studo-

vala jejich matrilineární společnost. Se svými přáteli z těchto 

vesnic pak navrhla projekt, který měl místním lidem zajistit 
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dodávky potravin. Usilovala o dva cíle: především zachránit 

domorodce od smrti hladem a zároveň jim nabídnout pomoc-

nou ruku, aby mohli zůstat ve svých vesnicích a nemuseli se 

ve snaze zaopatřit si jídlo stěhovat do měst. Místní tak mohli 

zasadit plodiny a pečovat o budoucí úrodu, a tím si udržet 

svůj životní styl, jemuž v důsledku hladomoru hrozilo, že 

se zcela zhroutí. Stále se rozrůstajícímu množství těch, kdo 

nás štědře podporovali, jsme proto předložili další prosbu: za 

hladovějící obyvatele Malawi. Krátce nato začaly do Dalmally 

proudit stovky šeků, vypsaných laskavými lidmi, a já s Ruth 

jsme brzy začali spřádat plány na svou první návštěvu Ma-

lawi. Chtěli jsme se setkat s Gay a s lidmi, s nimiž spolupra-

covala na jihu, ale ještě předtím dovézt jídlo do dvou vesnic 

v centrálních oblastech.

Poté, co jsme z letiště v hlavním městě Lilongwe vyjeli na 

jih a zamířili do oněch vesnic, minuli jsme obrovská vládní 

obilná sila. Poznali jsme je, protože se objevila v nedávném 

novinovém článku o tom, že zásoby jídla, které v nich měly 

být uloženy právě pro případ katastrofy, jako byla tato, vláda 

ve skutečnosti prodala. Sila, do nichž bylo možné uložit sto 

šedesát sedm tisíc tun kukuřice, se ukázala být dočista prázd-

ná. Vláda tvrdila, že jí to poradil Mezinárodní měnový fond 

(MMF), aby tak mohla splatit svůj dluh, což ovšem MMF 

popřel a prohlásil, že žádnou platbu nedostal. Vyšetřování, 

které vedl protikorupční úřad, posléze odhalilo, že z prodeje 

obilí se významně obohatili vysoce postavení politici a lidé 

ze soukromého sektoru. Mezi obviněnými byl i ministr odpo-

vědný za zmírnění chudoby.

Když jsme pokračovali v cestě z města, začali jsme nasá-

vat první dojmy z Malawi. Je to země nesmírně krásná. Po 

obou stranách silnice se hemžili lidé: ženy nesoucí na hla-

vě dřevo na topení, muži tlačící kolo naložené neuvěřitelnou 



112

hromadou dřevěného uhlí a děti s barevnými kbelíky plnými 

vody. Na polích vedle silnice obdělávali lidé půdu a motyka-

mi ji připravovali na zasetí. Domy slepené z nepálených cihel 

anebo z proutí a bláta, zakryté vysokou doškovou střechou, 

se shlukovaly do malých vesnic kolem cesty. Pobavily nás 

legračně vyhlížející baobaby – stromy s obrovským kmenem, 

který se postupně zužoval k poměrně malé koruně, takže to 

vypadalo, jako by rostly vzhůru nohama. Z oparu postupně 

začaly vystupovat hory neobvyklých tvarů. Na jižním ho-

rizontu se zakulaceným vrcholkem byla Bunda a o kus dál 

Nkhoma, strmější a dramaticky zašpičatělá, drze vyrážející 

přímo z okolní planiny, jako by opovrhovala podporou v po-

době nějakého předhůří. Nákladní auto, za kterým jsme se 

drželi, bylo do výšky naložené pytli s fazolemi a kukuřič-

nou moukou, prvními dodávkami do „našich“ vesnic. Tyto 

zásoby jsme nakoupili od obchodníků ve městě, a zatímco 

jsme zajišťovali jejich přepravu, přemýšlel jsem vůbec poprvé 

o tom, že hlad a podvýživa jsou jen zřídkakdy zapříčiněny 

naprostým nedostatkem potravin. Lidé hladovějí, protože ne-

mají dost peněz, aby si jídlo koupili. Děti jsou podvyživené, 

protože jejich rodiče si nemůžou dovolit koupit ani ty nej-

základnější každodenní potřeby. O tom, že příčinou hladu 

je chudoba, jsem uvažoval ještě ve chvíli, kdy jsme sjížděli 

z asfaltové cesty, abychom po kodrcavých stezkách, kterými 

se plahočili vychrtlí lidé, pokračovali v cestě a vířili za sebou 

oblaka prachu.

Když jsme vjeli do Ngwandy, vesnice vmáčknuté mezi vy-

soká skaliska, hned jsem si všiml skupinky mužů skrčených 

na schodech jednoho domu. Všichni se skláněli k malému, 

prskajícímu tranzistorovému rádiu. Později jsem se od nich 

dozvěděl, že poslouchali přenos fotbalového utkání se sou-

sední Zambií – nejdůležitějšího zápasu v Malawi za několik 
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posledních let. Když ale zaregistrovali, že po hrbolaté a prud-

ce se zvedající cestě přijíždí k vesnici nákladní auto s jídlem, 

zvedli se a vítali nás s širokými úsměvy. Z okolních chatrčí 

se rychle seběhly ženy, některé měly na zádech přivázaná 

nemluvňata, a ze všech stran se vyrojily děti. Když jsme vy-

stupovali z auta, ženy nám na uvítanou zpívaly a tancovaly. 

Komentátorův hlas v prskajícím tranzistoráku docela přehlu-

šily písně místních obyvatel a jejich radostný křik.

Kukuřice a fazole naložené v autě byly odpovědí na mod-

litby těchto lidí. Ti pochopitelně dopředu věděli, že se zásilka 

blíží. Naši přátelé už dřív jednali s vesnickými předáky, aby 

zjistili, kolik lidí tu žije a co potřebují, a také aby s nimi před-

jednali spořádanou distribuci potravin. Její množství bylo vy-

počítáno tak, aby uspokojilo potřeby všech na dva měsíce. 

Přesto se vesničané zdáli ohromeni, že se před jejich očima 

ocitlo jídlo, které zachrání život jim i jejich dětem. Možná už 

nejednou dostali sliby, které nakonec nebyly splněny.

Bezmála 85 procent obyvatelstva Malawi žije a hospoda-

ří ve vesnicích jako Ngwanda: živí se tím, co sami vypěstují 

na malých políčkách o rozloze do jednoho hektaru. Lidem, 

které živí půda, je hlad vždycky nablízku. Základní plodinou 

je pro ně kukuřice, kterou melou na mouku, suší na slun-

ci a pak z ní v horké vodě vaří kaši. Výsledný pokrm zvaný 

nsima mně jako Zápaďanovi zvyklému na nejrůznější jídla 

připadá takřka bez chuti a jen těžko stravitelný v jakémkoli 

množství. Kukuřice pochází z Ameriky a do Malawi ji při-

vezli Evropané během 16. století. Vzhledem ke svým vyso-

kým výnosům záhy do značné míry nahradila proso a čirok, 

které po tisíce let tvořily základ africké kuchyně. Dnes se 

tyto domorodé obiloviny pěstují na méně než 10 procentech 

obhospodařované plochy, zatímco kukuřice se jako základní 

potravina stala pro Malawi tím, čím je pro Asii rýže. Jenže 
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kukuřice je žíznivá a hladová rostlina, která ze země vytáh-

ne obrovské množství vody a živin. Proto série suchých roků 

v devadesátých letech 20. století, provázená nedostatkem 

hnojiv pro stále vyčerpanější půdu, vyvolala spirálu stále se 

zhoršujícího hladomoru. Dobrá úroda mohla farmáře a jeho 

rodinu zaopatřit přibližně na jeden rok. Několik posledních 

let ale většinou tak dobrých nebylo. Prosinec, leden a únor 

byly známé jako „hladové měsíce“, kdy se doma vypěstované 

potraviny většinou spotřebovaly a ceny jídla prudce vyletě-

ly nahoru. Letos se malé zakulacené zásobárny ve vesnicích 

vyprázdnily už o několik měsíců dřív a vyhladovělí lidé po 

celé zemi začali v zoufalství pojídat kořeny stromů, vřetena 

prázdných kukuřičných klasů, piliny, bobulky leknínu a nej-

různější další věci, které by jindy za jídlo nepovažovali.

Když nakonec uvítací výbor vesnice Ngwanda přestal 

zpívat, vybídla jedna starší žena všechny vesničany, aby se 

seřadili. Posadili se do prachu a v dlouhých řadách čekali, 

až někdo vyvolá ze seznamu jejich jméno. Jeden člen z kaž-

dé domácnosti, obvykle matka nebo babička, se pak vydal 

dopředu, aby si vyzvedl svůj příděl kukuřice a fazolí. Kaž-

dá dávka, vypočítaná podle velikosti rodiny, se pečlivě od-

měřila na vahách a pak přesypala do pytlů. Zarazilo mě, jak 

trpělivě a tiše tu všichni seděli, a zatímco zdlouhavý proces 

pokračoval, povšiml jsem si starší paní a jejích vnoučat. Kle-

čely v narudlém prachu a pečlivě sbíraly fazolky, které se při 

rozdělování vytrousily. Každý cenný nález vkládaly do malé-

ho hrnce, aby si ho odnesly domů. Když už se začínalo šeřit 

a já jsem si uvědomoval, jak krátký tady bývá soumrak a že 

jsme měli v plánu po setmění nejezdit, konečně vyvolal pře-

dák poslední jméno ze seznamu. Každý člověk z vesnice měl 

teď dostatek jídla na dva měsíce. Slíbili jsme, že ještě před-

tím, než jim dojde, přijedeme s dalšími zásobami a také se 
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semeny, aby mohli zasít a doufat v novou úrodu – v úrodu, 

která je snad zbaví závislosti na naší pomoci.

Z vesnice Ngwanda jsme odjížděli mnohem později, než 

bylo v plánu. Slunce už docela zapadlo a my jsme za kamio-

nem, teď už naloženým jen z poloviny, jeli dál po cestě obtá-

čející horu Nkhoma do vsi na samém konci silnice. Cítili jsme 

se trochu provinile, protože jsme věděli, že lidé z Mgonza na 

nás čekají celý den. Přijeli jsme k nim za úplňku, jehož svit 

vrhal stíny mezi malými shluky domků na úpatí prudkého 

kopce. Tady nás vítali jen šeptáním. Tito lidé byli ještě hla-

dovější a bezpochyby o dost zesláblejší než ti v první vesnici. 

Popisovali nám, že v několika minulých týdnech už jedli je-

nom listí, kořínky a nezralé banány. Tiché a mnohdy docela 

mlčenlivé díky těchto lidí byly svým způsobem mnohem do-

jemnější než okázalé a živé uvítání, kterého jsme byli svědky 

o několik hodin dřív. Když jsme složili náklad, seděli jsme 

několik minut vedle hromad jídla v naprostém tichu – hlu-

bokém a vděčností prostoupeném tichu, na které nikdy ne-

zapomenu – a jen neradi jsme se nakonec zvedli k odjezdu. 

Pokojní vesničané se s námi zase šeptem rozloučili, a když 

jsme je šeptem ujistili, že se zase vrátíme, nechali jsme je 

sedět v tichu za mihotajícími se plameny ohňů.

Na druhý den jsme s Ruth nasedli do přeplněného auto-

busu, který odjížděl z Lilongwe do Blantyre. Výhled z okna 

byl během celé čtyřhodinové cesty úchvatný. V jednu chvíli, 

když autobus vystoupal na jakýsi menší kopec, jsme nejspíš 

zahlédli v dálce se třpytit jezero Malawi a za ním slabě vi-

ditelné modré obrysy kopců v Mozambiku. Když autobus 

konečně zastavil uprostřed města Blantyre, uviděli jsme na 

chodníku stát bělošský pár, jak na nás mává. Zhruba šedesá-

tiletý muž s mírnou nadváhou měl na očích neobyčejně tlusté 

brýle a na sobě tričko s nápisem „Russell Athletic“.
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„To musí být David a Gay,“ ukázala na ně se smíchem 

Ruth. To už jsme sbírali zavazadla a vystupovali ven z rozpá-

leného autobusu. Nevěděli jsme, co máme očekávat, a záhy 

se ukázalo, že první dojem o muži, který si dokáže dělat leg-

raci sám ze sebe, nebyl klamný. Po vřelých uvítacích objetích 

a půlhodinové jízdě jsme se ocitli v obývacím pokoji jejich 

domu, usazeného na vrcholku kopce, s dechberoucím výhle-

dem přes celé město až na rovinu a hory, ztrácející se v oparu 

za ním. Při večeři se manželé svěřili se svým příběhem. Do-

zvěděli jsme se tak, že oba v Africe strávili takřka celý svůj 

dosavadní život, že vyrůstali v Zimbabwe (tehdy nazývaném 

Rhodesie) a po svatbě se přestěhovali do Malawi, kde David 

pracoval u společnosti Knight Frank a zároveň jako ekono-

mický poradce místní vlády. Gay létala jako pilotka pro vel-

kou společnost vyrábějící cukr. Oba své vyprávění prokládali 

spoustou anekdot a historek k popukání. Gay nám také vy-

světlila, že když dostala onen dopis od naší mámy, vydala se 

roku 1986 poprvé sama do Medžugorje. Po návratu začala po 

celé jižní Africe pomáhat se zakládáním modlitebních skupi-

nek a medžugorských center a pořádala velké poutní zájezdy 

z Malawi do Bosny a Hercegoviny. V roce 2000 ji kontaktoval 

Tony Smith a společně začali stavět na okraji Blantyre křížo-

vou cestu, napodobeninu té z Medžugorje, pro všechny, kdo 

se do Evropy nikdy nedostanou.

„A mimochodem, ten dopis pořád mám,“ ujistila nás Gay, 

odešla z pokoje a za chvíli se vrátila s ručně psaným listem od 

naší mámy. Byla u něj i vybledlá fotografie, kterou máma k do-

pisu přiložila a na které jsme s Ruth jako dospívající mladí lidé 

vedle medžugorských vizionářů. Zasmáli jsme se, ale v očích 

našich i Gay se zaleskly slzy. Zasáhlo nás nesmírně silné pře-

svědčení, že v našich životech se odvíjí Boží plán. „Vy jste ale 

pánbíčkáři,“ přerušil nás David, „povídáte samé hlouposti.“
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Zbytek večera a ještě mnoho dalších večerů si pak svou 

manželku i nás dva pořád dokola dobíral, nikdy se mu ale 

nepodařilo znít dostatečně cynicky. A když pak došlo na sku-

tečné projevy dobrosrdečnosti, rychle se ukázalo, že právě 

on by měl všechny přítomné „pánbíčkáře“ co učit. Později 

nám Gay vyprávěla, že to David jí tehdy koupil letenky do 

Medžugorje jako dárek a trval na tom, aby se tam vydala. 

Zdálo se rovněž, že dům Russellových využívá zhruba tak 

polovina všech kněží a řeholních sester z celého Malawi jako 

místo pravidelných duchovních cvičení a každou chvíli ně-

kdo prochází dveřmi, které ochotně otevírá David. On i Gay 

se navíc intenzivně zapojovali do aktivit na zmírnění hlado-

moru, podporovali nejrůznější skupiny a poskytovali bohat-

ství svých místních znalostí a zkušeností lidem jako my, kteří 

chtěli udělat něco užitečného.

„Snad vám to nebude vadit, ale naplánovali jsme pro vás 

dva pár opravdu nabitých dní,“ rozloučila se s námi nakonec 

Gay, když nám, na smrt unaveným, ukazovala, kde budeme 

spát. „A určitě vás vezmeme i na kopec, kde stavíme ten bláz-

nivý kříž,“ doplnil David.

Následujících pár dní skutečně bylo nabitých. Navštívi-

li jsme s Gay její přátele, kteří se věnovali boji proti hlado-

moru a dalším dobročinným záležitostem. Mezi nimi bylo 

i několik mladých dobrovolníků z Izraele, provozujících na 

břehu jezera Malawi malou kliniku. Do Chembe, kde půso-

bili, jsme museli jet po nepohodlné cestě plné výmolů a za 

jízdy jsme se smáli paviánům, kteří se houpali na větvích 

kolem silnice. Když jsme konečně uviděli proslulé, azurově 

se třpytící jezero a na okraji rozlehlé pláže z bílého písku 

vesnici tvořenou domky s doškovou střechou, vydechli jsme 

úžasem. Byl to výjev jak z nějakého přepychového časopisu 

o cestování: na břehu nechyběli ani rybáři, spravující sítě 
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vedle vydlabaných kánoí. Na první pohled to všechno vy-

padalo jako veliká idyla, skutečnost byla ale jiná. Irit a Yogi, 

dvě mladé Izraelky, které nás na klinice přivítaly, nám po-

skytly obsáhlé, informativní a skličující nahlédnutí do života 

lidí na břehu, kde se samy rozhodly žít. Při procházce vesni-

cí nám vysvětlily, že mezi jedenácti tisíci lidmi, kteří tu žijí, 

je už osm set sirotků a že toto číslo rychle roste. Epidemie 

AIDS zkosila celé generace lidí v produktivním věku a po 

nich zůstaly děti, o které se musí starat prarodiče nebo další 

členové širší rodiny. Tento hrůzostrašný příběh se odehrává 

v každé vesnici této země, kde je virem HIV nakaženo 16,4 

procenta osob ve věku patnáct až čtyřicet devět let – to je 

druhé nejvyšší číslo ze všech zemí světa. Počet těch, kdo na 

nemoc zemřeli, byl už tak obrovský. Katastrofickou situaci 

nyní navíc zhoršoval hlad, který zemi obcházel. Průměrná 

délka života klesla až na devětatřicet let, a přestože už teď 

umíralo denně sto čtyřicet lidí, podle prognóz měla nemoc 

AIDS v Malawi kulminovat až za několik let. Z Rumunska 

už jsme věděli, že základním předpokladem pro člověka 

nakaženého virem HIV je zdravá strava bohatá na bílkovi-

ny. A tady v této vesnici žili lidé někdy i tři dny bez jídla. 

Během naší procházky se kolem nás postupně seběhla celá 

kupa dětí a přetlačovaly se o to, kdo nám bude blíž. Irit nám 

ukázala hřbitov vzadu za vesnicí, kde písečné duny pomalu 

splývaly s úpatím kopce.

„Každý den tu teď máme čtyři nebo pět pohřbů,“ pozna-

menala, zatímco k nám přibíhal starší muž a mával na nás, 

abychom rychle přišli k němu domů. Uvnitř ležela na ro-

hoži jeho žena a snažila se utišit svého vnuka. Vyzáblé dítě 

stále naříkalo a jeho prarodiče nám vysvětlili, že rodiče mu 

zemřeli a jeho „otec“ a „matka“ jsou teď oni dva. Irit chlap-

ce prohlédla a zaskočila nás otázkou, jestli bychom zaplatili 
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jízdu autem do skutečného zdravotnického zařízení. „Musí 

okamžitě dostat léky,“ dodala a my jsme jí dali požadovanou, 

uboze nízkou částku.

Když se o vše postarala, vedla nás vesnicí dál. Za chvíli 

ji na kus řeči zastavila žena, která na hlavě nesla obrovský 

kovový kbelík s vodou. Byla v něm díra a voda jí pomalu ka-

pala ven. Žena ale držela v ruce plechový hrnek, a zatímco si 

povídala s Irit a žertovala s ní, chytala do hrnku drahocennou 

tekutinu, která se jí marně snažila utéct.

O kousek dál jsme zastavili na menším tržišti a Irit tu pro 

nás k obědu koupila několik ryb. „Hladomor je tady strašný, 

protože se neurodilo a zároveň nadměrným rybolovem kleslo 

množství ryb v jezeře,“ ukázala nám na nedaleké lavice urče-

né k sušení úlovků. Na některých leželo pár menších stříbři-

tých rybek, většina z nich byla ale prázdná. „Dřív tyto lavice 

rybami přetékaly. Lidé je sušili a pak prodávali. Teď přišli ne-

jen o ryby k jídlu, ale také o zdroj příjmů.“

Koupené ryby jsme s Irit odnesli k její dobré známé, paní 

Kaswayové, aby nám z nich doma připravila oběd. Nesměle 

nás přivítala a rozprostřela pro nás na zemi rohož. Na ni jsme 

se všichni tiše posadili a rukama se pustili do ryby s kaší nsi-

ma, obojí bylo velice horké. Paní Kaswayová i její čtyři děti se 

na nás v jednom kuse smály. Na zpáteční cestě nám Irit řek-

la, že nás chce ještě seznámit se svou kamarádkou Teresou, 

osmnáctiletou dívkou, která se kvůli hladu uchýlila k pros-

tituci. Teď měla AIDS a umírala. Irit na ni zavolala před je-

jím domkem a po chvíli jsme uvnitř zaslechli nějaký pohyb. 

Teresa se pomalu vyplazila ven. Tenké nohy jako hůlky ji už 

nedokázaly unést. Pohled na ni Irit šokoval stejně jako nás. 

Posadili jsme se do písku vedle Teresy a Irit si s ní chvíli tiše 

povídala. Celou dobu jí něžně držela ruku a nakonec se s ní 

rozloučila. Nic víc jí už dát nemohla.
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Když jsme se z Chembe mlčky vydali po hrbolaté cestě 

zpátky kolem paviánů, uvažovali jsme nad tím, že jsme toho 

dne zažili mikrokosmos celého Malawi. V každé vesnici pro-

bíhal boj proti hladu, AIDS a potupné chudobě. A zdálo se, že 

pro tyto podvyživené a oslabené lidi, kteří nemůžou využít 

vzdělání a pevné zdraví jako zbraně, je to boj příšerně nerovný.

Itinerář, který Russellovi sestavili pro zbytek našeho po-

bytu, nám poskytl ještě spoustu dalších příležitostí poznávat 

Malawi a seznámit se s některými bojovníky, kteří se odmíta-

li vzdát. Byla mezi nimi například drobná, ale neskutečně sil-

ná řeholní sestra z Filipín, která v Blantyre provozovala den-

ní centra pro děti předškolního věku. Většinou to byli sirotci 

a zoufale jim chybělo jídlo i péče. Řeholnice se snažila vy-

chovávat a podporovat místní dobrovolníky a vést je k tomu, 

aby centra sami vedli a vnímali je jako „svůj projekt a svou 

odpovědnost“, a ne jako práci nějaké zahraniční organizace.

„Jsou to vaše děti, ne moje. Mnohem spíš je to vaše od-

povědnost než moje,“ vysvětlovala poměrně příkře skupině 

dobrovolníků při jednom tréninkovém dni, na který jsme byli 

pozváni. Její zjevný nedostatek soucitu s lidmi, kteří přece 

obětovali svůj čas, aby se v nelehkých podmínkách pustili do 

šlechetného díla, mě nejdřív trochu zarážel. Záhy jsem ale 

pochopil, že její filozofie se nerodí z nedostatku lásky, ale 

právě naopak z pravé a upřímné milosrdné lásky, která chce 

tyto lidi vysvobodit ze závislosti na pomoci zvenčí.

Každou z jedenadvacíti školek, které její projekt zahrno-

val, vedl výbor složený ze členů místního společenství, kteří 

se ujali veškerých potřebných úkolů. Nově nalezená odpo-

vědnost spolu s probíhajícím tréninkem jim často dodaly po-

třebnou sebedůvěru. Novinkou bylo přijímat do školek i děti 

rodičů, kteří si mohli dovolit za tuto péči platit. Z těchto pe-

něz se pak hradila část nákladů potřebných na opatření jídla 
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pro chudé děti, takže se projekt nemusel spoléhat jen na dary 

a příspěvky.

Jeho fungování na mě hluboce zapůsobilo. Stále silně-

ji mě totiž zneklidňovaly některé formy pomoci, přijímané 

a často i zvenčí vnucované, které do jisté míry připravovaly 

příjemce o lidskou důstojnost a vědomí odpovědnosti a zá-

roveň se nezajímaly o to, co se bezprostředně poté bude dít 

dál. Humanitární pomoc, která právě v té době zachraňovala 

v Malawi miliony životů a v níž náš vlastní projekt hrál jen 

maličkou úlohu, byla pochopitelně potřebná. Dospěl jsem ale 

k přesvědčení, že boj proti chudobě a hladu můžou vyhrát 

jedině sami obyvatelé Malawi, a ne dárci pomoci zvenčí, jak-

koli je naše vytrvalá podpora pro místní nesmírně důležitá.

Navštěvovat tato centra nazvaná U6 (Under 6, „Do 6 let“) 

byla velká radost! Pokaždé nás uvítal pohled na šedesát nebo 

sedmdesát malých dětí. Seděly v řadách a učitelé-dobrovol-

níci je seznamovali s čísly a písmeny. Při našem příchodu se 

vždycky jedno z dětí postavilo a předvedlo nám dobře nacvi-

čené oficiální uvítání.

„Představení. Jmenuji se Paul. Mám čtyři roky. Jsem chla-

pec.“ Pak se postavilo další a vzoreček zopakovalo. „Předsta-

vení. Jmenuji se Veronica. Mám pět roků. Jsem dívka.“ Po 

několika dalších „představeních“ pak něco zazpívali, tleskali 

přitom a my jsme dočista jihli.

Některé z těchto maličkých dětí žily v „dětských domác-

nostech“. Byli sirotci, a protože nablízku nebyl žádný dospě-

lý, pečoval o ně starší sourozenec, často sám teprve v mlad-

ším školním věku. Jídlo, které jim tato centra poskytovala, 

zachraňovalo dětem život a úvod do vzdělávání byl darem, 

který jim jednou mohl zprostředkovat únik z chudoby. Cen-

tra představovala zároveň místa bezpečí a péče, aby starší 

sourozenci mohli chodit do školy nebo pracovat kvůli obživě.
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Poslední den svého pobytu v Malawi, ještě před odjezdem 

na letiště, jsme časně ráno vstali a zarostlými svahy se vyšpl-

hali na vrchol hory Michiru, kde už začaly práce na vztyčení 

obrovského betonového kříže. Výhled z vrcholku hory nám 

dočista vzal dech. Pod námi leželo celé město Blantyre i roz-

lehlé pláně a kopce za ním. Obdivovali jsme vyhlídku a spolu 

s Gay se modlili růženec. Potom jsme z kapsy vyndali několik 

oblázků, které jsme přivezli z hory u nás doma ve Skotsku – 

z té, co leží kousek za Craig Lodge a na které táta vybudoval 

křížovou cestu – a také z hory v Medžugorje, kde se odehrála 

první zjevení Panny Marie. Všechny jsme je položili do ote-

vřených základů kříže, zaplněných místními kameny, a mod-

lili jsme se za požehnání celému tomuto projektu i Malawi. 

A já jsem Russellovým slíbil, že se brzy vrátím.

Hned po příjezdu domů jsme začali horlivě shánět pe-

níze. Ti, s nimiž jsme se v Malawi setkali a kteří tam odvá-

děli skvělou práci, zoufale potřebovali prostředky, aby moh-

li nakrmit víc hladových úst. Slíbili jsme jim, že uděláme 

všechno, co bude v našich silách. Gay všechno organizovala 

v Malawi a my jsme mohli začít svým novým přátelům posí-

lat peníze. O tom, co jsme v Malawi prožili, jsme napsali do 

našeho zpravodaje a podařilo se nám získat pozornost médií.

Kdykoli se vrátím ze zahraniční cesty, připravím o ní 

malou přednášku s promítáním fotografií pro dobrovolníky – 

členy komunity mladých lidí v Craig Lodge. Ti věnují jeden 

rok tomu, aby se tu modlili a sloužili lidem přijíždějícím na 

duchovní obnovu. Často právě prostřednictvím lidí, kteří se 

zúčastní duchovních cvičení v Craig Lodge, se naše dílo roz-

rostlo, a proto bylo důležité poskytovat tamní komunitě infor-

mace o našich snahách a zároveň v nich vzbuzovat nadšení, 

aby o této práci dokázali mluvit s hosty, kteří se budou chtít 

dozvědět víc. Tři dny po zmíněné přednášce za mnou přišla 
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Maureen Callaghanová, členka komunity, a svěřila se mi, že 

od mého vyprávění o Malawi cítí v srdci obrovský žár a ne-

může přestat myslet na to, co slyšela, že touží vydat se tam 

a pomáhat. Už dvě noci prý kvůli tomu nespala. Nikdy před-

tím v rozvojovém světě nebyla a ani neměla žádnou zvlášt-

ní touhu se tam vydat. A podobné nutkání cítily i dvě další 

dívky z komunity, Lisa a Nicola. Společně se proto rozhod-

ly podniknout „misijní cestu“, kterou by financovala  Craig 

Lodge Trust (charita zřízená za účelem financování domu 

modlitby). Gay tato zpráva velice potěšila a okamžitě jim za-

čala hledat bydlení, až našla k pronájmu menší dům přímo 

na úpatí jejich „křížové hory“ v Blantyre. Tady pak děvčata 

pět týdnů žila mezi nejchudšími z chudých, pomáhala v díle, 

které vedla sestra Lilia, a začala spolupracovat s místním fará-

řem, aby společně vytipovali ty nejpotřebnější děti.

Během listopadu roku 2002, tři měsíce po své první ná-

vštěvě, jsem se do Malawi vrátil: tentokrát s cílem navštívit 

všechny, jimž už posíláme peníze, ale i další, kteří podle Gay 

potřebovali pomoc. Doprovázeli mě dva novináři z Heraldu, 

nejprodávanějšího skotského seriózního deníku, kteří chtěli 

napsat článek o situaci v Malawi i o tom, jak se tam snažíme 

pomáhat. Ve shodě s prognózami se důsledky hladomoru za-

čaly tehdy ještě zhoršovat. Listopad znamenal začátek hla-

dových měsíců i v době, kdy se urodilo, avšak letos lidé už 

dávno vyčerpali i ty poslední zásoby, které snad mohli mít.

Věděl jsem, že ty nejefektivnější projekty humanitární 

distribuce potravin často provozují církve. Jejich velikou vý-

hodou je stálá struktura, kterou lze zmobilizovat k vytvoření 

sítě dobrovolných spolupracovníků. Během své druhé ná-

vštěvy jsem proto strávil spoustu času s různými skupinami 

řeholnic a duchovních, kteří odváděli neuvěřitelný kus práce 

ve velkém. Nezdálo se, že by důsledky hladomoru někoho 
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z nich nějak zvlášť zaskočily, a všichni měli léty prověřované 

systémy, o něž se mohli opřít. V Namitembo, odlehlém a hla-

domorem zvlášť sužovaném regionu, žili dva kněží misionáři, 

P. Owen O’Donnell z Glasgow a P. Frank z Liverpoolu. Zůstal 

jsem u nich několik dní. Ačkoli přízvuk typický pro rodné 

město dotyčného výrazně poznamenal angličtinu každého 

z nich, když večer osaměli, mluvili mezi sebou místním ja-

zykem, čičevštinou. Nabyl jsem proto dojmu, že už jsou tady 

doma mnohem víc, než by kdy mohli znovu být na břehu 

řek Clyde nebo Mersey. Jejich farnost byla obrovská, na jejím 

území žilo osmdesát tisíc lidí. Kvůli péči o nemocné (většina 

postižených AIDS tu umírala doma) a o sirotky vytvořili a vy-

školili rozsáhlou síť dobrovolných pečovatelů. Hned prvního 

večera mi otec Owen ukázal nově postavenou střední školu, 

jedinou v celé rozlehlé oblasti a vybavenou dokonce labora-

tořemi přírodních věd. Vznik takové vzdělávací instituce byl 

nepochybně dílem lásky. Při důkladnější obhlídce jsem zjis-

til, že menší zapuštěné dřezy v laboratořích jsou vyrobené 

z forem na pečení. Vedle školy stála obrovská skladiště napě-

chovaná tolika potravinami, aby to stačilo osmi stům osmde-

sáti kriticky postiženým rodinám na celý měsíc. Otec Owen 

si ale už teď dělal starosti, jak sežene dostatek jídla na měsíc 

únor. Potřeboval ho sem dopravit co nejdříve, ještě než přijde 

déšť, který by mohl učinit cesty naprosto nesjízdné.

Období setby už začalo. Několik nedávných dešťů pobíd-

lo lidi k tomu, aby vyseli kukuřici, od té doby ale nesprchlo 

a všichni se třásli hrůzou, že tato zrna přijdou nazmar. Jiná, 

která by mohli zasadit místo nich, už neměli. Život tu byl 

děsivě vratký.

Vstal jsem časně ráno, abych mohl být na mši v pros-

tém kostele, do kterého se okny draly první sluneční paprs-

ky. Malá skupinka lidí, oblečených do potrhaných hadrů 
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a s mozolovitýma rukama, vypadala, jako by se tu zastavila 

cestou na pole. Když na konci mše většina v tichosti ode-

šla, povšiml jsem si jedné ženy, která nesla na hlavě jakýsi 

ranec. Prošla kostelem a položila ho na spodní schod před 

oltářem, pak přišel otec Owen, pomodlil se nad ním a požeh-

nal ho. Žena si dala ranec zase na hlavu a klidně odkráčela 

ven, do slunečního svitu zalévajícího okolní pole. Došlo mi, 

že v té látce měla zabalená cenná obilná zrnka, která toho 

dne chtěla zasadit. Ve chvíli ticha po mši svaté jsem uvažoval 

nad projevem víry, kterého jsem byl právě svědkem. Ta zrna 

představovala veškerou její budoucnost i budoucnost celé 

rodiny. V nich se skrývaly všechny naděje i obavy. Všechno. 

Život i smrt. A ona to vše dokázala položit a jediným prostým 

a upřímným gestem dát Bohu s prosbou o jeho požehnání. 

O kolik těžší by taková oběť byla pro mě? Na Západě žijeme 

ve svých společenských vrstvách, které nás dokonale zabez-

pečují, a jen stěží bychom udělali něco takového. Jaké to je, 

být tak bezvýhradně závislý na tom, kdy bude zase pršet, 

a na Bohu, který déšť tvoří? Anebo si aspoň této závislosti 

být tak naléhavě vědom?

Později toho dne jsem se s otcem Owenem vydal navští-

vit jednoho umírajícího farníka. Fostino, pětatřicetiletý muž 

živící se jako krejčí, žil se svou sestrou, která o něj pečovala, 

v domě stojícím o samotě uprostřed vyprahlých polí. Neměl 

na sobě košili a byl strašlivě vychrtlý: vystupovala mu všech-

na žebra a ruce měl vyzáblé. Sténal a jeho sestra ho přidržo-

vala, aby mohl sedět vzpřímeně. Zdálo se, že ho od smrti dělí 

jenom hodiny. Vyprávěli nám, že kromě manga, které roste 

na nedalekém stromě, už skoro týden nic nejedli. Fostino měl 

AIDS a byl přesvědčený, že je to trest, protože kdysi někomu 

ukradl kolo. Zoufale toužil po odpuštění od dotyčného a vě-

řil, že jedině tak se může uzdravit. Otec Owen si s ním chvíli 
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povídal a modlil se a pak mu podal svaté přijímání. Když jsme 

odcházeli, zdáli se být Fostino i jeho sestra, jejíž jméno jsem 

se nedozvěděl, o něco klidnější. Před domem nás sestra ještě 

dohonila a s nesmělým úsměvem nám předala několik kusů 

manga z jejich cenného stromu – dar na zpáteční cestu.

Prožil jsem během těch dní spoustu setkání, která mě 

hluboce zasáhla a přivedla mě k tomu, abych se zamyslel nad 

některými věcmi a nahlížel je v jiném světle. Všude byly pří-

tomny život a smrt a jen velice málo toho, co tyto skutečnosti 

obvykle přikrývá. Měl jsem neodbytný pocit, jako bych se na 

cosi připravoval, jako by toto všechno byl nějaký intenziv-

ní trénink. Ještě před cestou mi Julie, která v té době čekala 

naše čtvrté dítě, připomněla, že je to bezmála deset let od 

naší první cesty do Bosny a Hercegoviny. Zaskočilo ji, když 

jsem odpověděl, že z nějakého důvodu mám dojem, jako by 

těch deset jistě úchvatných let bylo jen přípravou na cosi ji-

ného. Nečekal jsem ale, že blízké setkání s trpící rodinou mi 

změní život tak, jak se to nakonec stalo, a že povede ke vzni-

ku Mary’s Meals.

Několik hodin jízdy od Namitemba, podél prašné cesty 

táhnoucí se mezi vyprahlými poli leží farnost Balaka. Když 

jsme tam přijeli, odvedl mě italský kněz do kostela. Vstoupili 

jsme do něj bočními dvířky, a tak jsem se ke svému velikému 

překvapení najednou ocitl vedle oltáře a hleděl dolů na pět 

set padesát dětí, mlčky usazených v lavicích. Všechny do jed-

noho byly sirotky. Před deseti lety se místní kněží rozhodli 

najít v Itálii sponzory pro deset sirotků, o kterých ve své far-

nosti věděli. Nic většího dělat nechtěli, protože to nebylo za-

potřebí. Teď bylo ve farnosti celkem osm tisíc osiřelých dětí 

a jejich počet každým dnem rostl. Neuvěřitelné bylo, že se 

o téměř všechny děti, které ztratily rodiče kvůli AIDS, stara-

li – tak jako v celém Malawi – další členové jejich širší rodiny. 
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Děti žijící na ulici ani sirotčince tady neexistovaly. Uvažoval 

jsem nad tím, jak jinak bychom reagovali u nás na Západě, 

pokud bychom byli postaveni do situace, která by zapříčinila 

osiření statisíců dětí.

Otec Gamba, mladý a přátelský kněz, se mě pak zeptal, 

jestli bych ho nedoprovodil do domu jedné farnice, která 

umírala. A tak jsem se setkal s rodinou, jejíž fotka nyní visí 

nad mým pracovním stolem: je na ní Emma a kolem ní šest 

jejích dětí, včetně čtrnáctiletého Edwarda, který mi na otáz-

ku, co si v životě přeje, dal odpověď, na kterou nikdy nezapo-

menu. „Chtěl bych mít co jíst a taky bych jednou rád chodil 

do školy,“ pronesl pevně a jeho slova mnou otřásla.

Rozsah ambicí tohoto čtrnáctiletého hocha, přiznaný tak, 

jako by to byl nějaký troufalý sen, mě rozrušil z několika 

důvodů. Tím hlavním byl rozhovor, který jsem už dřív vedl 

s Tonym Smithem, Angličanem, jenž nám dal kontakt na Gay 

Rus sellovou. Tony dál podporoval stavbu kříže a tento pro-

jekt se mezitím rozvinul do mnohem ambicióznější podoby, 

zahrnující i vybudování přesné repliky medžugorského kos-

tela i tamních zastavení křížové cesty ve svahu hory Michiru. 

Jeho pobyt u Gay se překrýval s mým, a tak mi při setkání 

vyprávěl o události, kterou zažil před dvěma lety.

Pobýval tehdy u Gay a přepadla ho velká sklíčenost z utr-

pení, které v Malawi vnímal, zejména z toho, které prožívaly 

hladovějící děti. Jednou večer si u své hostitelky pustil tele-

vizi a zrovna přenášeli projev amerického senátora George 

 McGoverna. Ten v něm poněkud rozvášněně prohlásil, že 

kdyby se Spojené státy rozhodly financovat v nejchudších 

zemích světa podávání jednoho jídla denně každému dí-

těti v místě, kde se vzdělává, fungovalo by to jako jakýsi 

„Marshallův plán“, který by rozvojový svět pozvedl z chu-

doby. Tony mi vyprávěl, jak ho při poslechu těchto slov 
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napadlo, že kdyby se této myšlenky někdo skutečně ujal, 

svěřil ji Ježíšově matce Marii a pojmenoval tuto iniciativu 

„Mary’s  Meals“, skutečně by to fungovalo. Promluvil si o tom 

tehdy s Gay a uvažovali nad tím, že by takový program v Ma-

lawi skutečně rozjeli. Právě v té době se ale začal stupňovat 

hladomor a peníze, které Tony poslal Gay na „Mary’s Meals“, 

posloužily k zoufale potřebné distribuci jídla v oblasti Chipi-

ni. Postaraly se o to řeholní sestry, s nimiž jsme se později 

také potkali a které jsme podporovali.

A tak se s touto jednou a prostou myšlenkou spojily naše 

zkušenosti posledních dvaceti let: náboženská úcta k Ježí-

šově matce Marii a překvapivé setkání s ní v Bosně a Herce-

govině během našeho dospívání, četná setkání s chudými 

dětmi, které kvůli bídě a hladu nemohly chodit do školy, slo-

va, která právě pronesl Edward, a stále silnější přesvědčení, 

že problémy nejchudších zemí světa můžou vyřešit jedině 

lidé, kteří jsou zdraví a mají aspoň základní vzdělání. Pří-

slib jídla umožní dětem, které dosud kvůli obživě pracovaly, 

aby se místo toho začaly učily, a pobídne i rodiče k tomu, 

aby je raději posílali do školy, než je drželi doma kvůli po-

moci. Něco podobného jsme už viděli v malém, když jsme 

před lety rozjeli projekt pro romské děti v rumunském městě 

 Târgu  Mureș.

Edward nebyl zdaleka jediný, kdo při vyučování chyběl. 

Zhruba 30 procent školou povinných dětí v Malawi do školy 

vůbec nechodilo, i když pro všechny existovala volná místa. 

Nutnost hledat zdroje živobytí, pěstovat něco k jídlu, vyko-

návat placenou příležitostnou práci a starat se o umírající 

rodiče nebo o mladší sourozence jim bránila ve vzdělávání. 

A i když se do školy přihlásily, často se na učení nedokáza-

ly soustředit, protože je trápil hlad, anebo docházely jen ně-

kdy, protože byly často nemocné. Hladové a podvyživené děti 
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nemůžou být dobrými žáky a mnohé z nich, podobně jako 

Edward, ani nikdy neměly příležitost to vyzkoušet.

Až třetina všech dětí, které každý rok ve světě zemřou, 

umírá na nemoci způsobené hladem. Hlad a podvýživa jsou 

i v 21. století největší zdravotní hrozbou a působí úmrtí častě-

ji než AIDS, malárie a tuberkulóza dohromady.

Příčinou hladu je chudoba a příčinou chudoby je hlad. 

Lidé netrpí chronickým hladem kvůli nedostatku jídla, ale 

proto, že si jídlo nemůžou dovolit koupit. Svět produkuje 

mnohem víc jídla, než kolik by všem lidem stačilo. I upro-

střed tak zoufalého hladomoru by se Edward, pokud by měl 

peníze, mohl vydat do města a koupit tam pro svou rodinu 

jídlo. On ale peníze neměl, a tak všichni hladověli.

Chronicky vyhladovělé děti se nemůžou vyvíjet tělesně 

ani duševně, nedokážou se učit ve škole a z těchto dvou dů-

vodů jsou v dospělosti připraveny o možnost produktivně 

pracovat a uživit rodinu. Nemůžou žít nezávisle a důstojně, 

jak po tom každý člověk touží. V rozvojovém světě je 43 pro-

cent dětí zakrslých. Po zbytek života zůstanou menší, než by 

měly být (a tento zbytek života bude možná velice krátký, 

vezmeme-li v potaz odhady, podle nichž každý den umírá 

hladem a na nemoci s ním související osmnáct tisíc dětí), při-

čemž zhruba sedm set sedmdesát pět milionů negramotných 

dospělých svádí takřka beznadějný boj o to, aby si vydělali 

dostatek k přežití.

První, co hladovějící dítě potřebuje, je jídlo. To ví každý 

rodič, každý člověk. Ke skutečnému vítězství nad chronic-

kým hladem je očividně nezbytný také dar aspoň základního 

vzdělání. Jak se mají naučit zavlažovat své políčko, používat 

hnojiva nebo diverzifikovat pěstované plodiny, když neumějí 

číst a psát? Jak se mají věnovat jiným výdělečným činnostem, 

než je pěstování potravin pro vlastní potřebu, a vytvářet tak 
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nějaké bohatství? Jak můžou negramotní lidé vést svou vlá-

du k zodpovědnosti? Jak se můžou bránit korupci? Nebo bo-

jovat s šířením HIV/AIDS? A jak lze reagovat na další vážné 

zdravotní problémy, když není pro děti, které teprve rostou, 

v prvé řadě zajištěno jídlo?

Edwardova slova tak odstartovala fungování Mary’s 

Meals, tedy snahy poskytnout každý den jeden kvalitní po-

krm hladovým a potřebným dětem v místě, kde se vzdělávají.

Myšlenka podávat dětem jídlo ve škole pochopitelně 

není vůbec originální. Naprostá většina školáků dokonce 

považuje za samozřejmost, že budou jíst každý den. U mě 

to tak rozhodně bylo. Každé ráno jsme v naší malé škole na 

Skotské vysočině prožívali rozrušení z příjezdu auta, které 

dopravovalo ocelové nádoby plné jídla, připraveného ve vět-

ší škole na druhém konci jezera. Aspoň si myslím, že ho 

vozili odtamtud, vždycky to pro mě zůstalo tak trochu zá-

hadou. Nádoby jsme přenosili dovnitř a hádali, co v nich asi 

je. Když se ukázalo, že v těch velkých jsou masové kuličky 

a k nim šťouchané brambory, měli jsme dobrý den, i když 

nám vzápětí radost zkazilo zjištění, že pod menšími pokli-

cemi se ukrývá rebarborový drobenkový koláč. Nevzpomí-

nám si ale, že bych někdy během školního dne nejedl, a ta-

ková možnost mě nikdy ani nenapadla. V rozvinutém světě 

je jídlo ve škole přijímáno jako cosi nezbytného, bez ohledu 

na to, jestli je platí vláda, anebo rodiče, kteří dětem svěřu-

jí „peníze na oběd“. Ve světě tak každý den dostává jídlo 

ve škole tři sta šedesát osm milionů dětí, ovšem týká se to 

takřka všech dětí v nejbohatších zemích světa, ale jen asi 

20 procent dětí v zemích rozvojových, kde OSN prostřednic-

tvím Světového potravinového programu sytí bezmála pat-

náct milionů z nich. Kromě toho ale padesát sedm milionů 

chudých dětí do školy vůbec nechodí a dalších šedesát šest 
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milionů těch, kteří tam chodí, má hlad, a nemůže se proto 

pořádně učit.

Čím víc jsme o Mary’s Meals mluvili a přemýšleli, tím víc 

nás krása této myšlenky uchvacovala. Správní rada i další lidé 

zapojení do práce Skotské mezinárodní pomoci (SIR) náš ná-

vrh, abychom tuto novou kampaň rozjeli, okamžitě podpoři-

li. Rozhodli jsme se založit v Malawi pobočku, abychom se 

tam jejím prostřednictvím mohli pustit do díla (a rovněž do 

dalších projektů, které jsme tehdy v této zemi provozovali). 

Veliký kus práce na tom, aby organizace správně fungovala, 

odvedla Gay Russellová, která zapojila i svého známého práv-

níka z Blantyre a brzy s Tonym Smithem a se mnou zasedla 

v první správní radě nové organizace v Malawi. Souběžně 

s tím jsme začali shánět prostředky na Mary’s Meals.

Všichni jsme se shodli na tom, že hlavní myšlenka Mary’s 

Meals je dát každému dítěti jedno jídlo denně v místě, kde se 

vzdělává. Zjevně byl před námi obrovský kopec práce. Zbýva-

lo se jen rozhodnout, kde máme začít.
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7. kapitola 
Hrnek obilné kaše

Včerejšek je už pryč a zítřek ještě nepřišel. Máme jen dnešek, 

proto začněme. 

Matka Tereza

Na úpatí hory Michiru (na níž pokračovala stavba kříže) leží 

zbídačelá čtvrť jménem Chilomoni. Tvoří ji shluk domků po-

dél cesty vinoucí se k Blantyre a lemované prodavači ovoce, 

holiči, automechaniky a tisíci dalších drobných podnikate-

lů, kteří vnucují své služby z maličkých stánků. Domky této 

čtvrti stoupají i po svahu a poskytují přístřeší stále se rozrůs-

tajícímu obyvatelstvu. A uprostřed této osady stojí velký farní 

kostel a škola.

Dvě hodiny cesty na sever, na planině vedle řeky Shi-

re a ve srážkovém stínu horských hřebenů leží odlehlá ob-

last Chipini, do níž se dá dostat jedině po dlouhé, hrbolaté 

a prašné cestě. Shluk několika vesniček s domky slepenými 

z bláta a zakrytými doškovou střechou obklopovala políčka 

s kukuřicí, které se většinou příliš nedařilo. Uprostřed mezi 

vesnicemi stála klinika, kterou provozovaly řeholní sestry, 

misionářky-zdravotnice Panny Marie, s nimiž jsme už dřív 

spolupracovali při zajištění nouzových dodávek potravin bě-

hem hladomoru.

Tato dvě osídlení se nabízela jako vhodná místa pro roz-

běh Mary’s Meals. Gay znala v Chilomoni několik lidí, se 
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kterými se seznámila při stavbě kříže nebo během doby, 

kdy pro dívky z Craig Lodge pronajala na několik týdnů 

v této čtvrti menší domek. Čas, který tady děvčata strávila, 

nám umožnil více porozumět tomu, jak těžký je osud sirot-

ků v tomto místě. Dívky zároveň sestavily seznam těch, kdo 

jsou nejpotřebnější. Gay se dávala s těmito lidmi do řeči, aby 

porozuměla situaci, v níž žijí, a mohla jim naši myšlenku 

představit. Všichni zatoužili po tom, aby u nich Mary’s Meals 

fungovalo. A tak s místními úřady začala plánovat, jak pro-

jekt zavést v malé základní škole vedle farního kostela. Už 

zakrátko postavili jednoduchou kuchyňku a skladiště, aby 

byli připraveni, až naše iniciativa začne.

Od samého počátku jsme byli přesvědčeni, že Mary’s 

Meals může fungovat efektivně a dlouhodobě jen tehdy, po-

kud si ho „přivlastní“ místní komunita. Uvědomovali jsme si, 

že vybraná škola musí tomuto projektu věřit a podporovat ho 

přinejmenším stejně jako my. Chtěli jsme se za každou cenu 

vyhnout chybě, že bychom lidem vnucovali svůj nápad, na-

opak jsme zamýšleli podporovat jejich. K tomu ale bylo tře-

ba vybudovat skutečné a na respektu postavené partnerství, 

v němž bude místní společenství dávat k zajištění každoden-

ního jídla pro své děti to, co dát může, a my zajistíme potravi-

ny a další nezbytnou pomoc, kterou si škola dovolit nemůže. 

Konkrétně to znamenalo, že projekt bude záviset na místních 

dobrovolnících, kteří se musí zavázat k tomu, že budou orga-

nizovat každodenní vaření a podávání jídla. Rozhodli jsme se 

zajistit, aby tento projekt nebyl vnímán jako další humanitár-

ní pomoc v boji s hladem, ale jako specifický zásah, který se 

opírá o místní společenství, zaměřuje se na školou povinné 

děti a vždycky zůstává propojen s jejich vzděláním. V Chi-

lomoni se ukázalo, že nejvhodnějším místním orgánem pro 

takovou práci bude spolek učitelů, rodičů a přátel školy. Po 
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několika setkáních, na kterých členové spolku projevili do-

statečně velkou touhu po spuštění tohoto projektu a nadšení 

se mu věnovat, se vedení uvolilo převzít odpovědnost za se-

stavení soupisu rodičů a prarodičů, kteří by se střídali. Každý 

z nich by věnoval vždy jednou za čas dopoledne, aby jídlo 

připravil.

Druhou podmínkou, kterou jsme vnímali jako velice dů-

ležitou, bylo, aby podávané jídlo pocházelo, pokud je to jen 

trochu možné, z místní produkce, a ne z dovozu. Chtěli jsme 

tak co nejvíc podporovat ekonomiku dané země a místní far-

máře. Děti v Malawi si nesmírně oblíbily obilnou kaši jmé-

nem Likuni phala („Likuni“ je jméno místa, kde tento pokrm 

pro děti ve vývinu před řadou let pečlivě sestavily jisté řeholní 

sestry, a „phala“ znamená prostě „kaše“). Skládá se z kukuři-

ce, sóji a cukru a je obohacena o vitamíny a minerály. Právě 

toto jídlo si malawské děti a jejich rodiny vybraly. Gay věděla 

o společnosti, která Likuni phala vyrábí tak, že od drobných 

farmářů po celé zemi nakupuje suroviny a zpracovává je do 

směsi. Tu pak stačí před podáváním jen povařit v horké vodě. 

Bez váhání jsme se rozhodli, že budeme nakupovat a podávat 

tuto variantu jídla. Všechny suroviny – s výjimkou dodáva-

ných vitamínů, které se dovážely z Jihoafrické republiky – se 

pěstovaly v Malawi a výsledný produkt byl kdykoli připraven 

k použití, snadno se převážel a snadno také vařil. A celé to 

bylo úžasně levné!

Během ledna 2003 se v Chilomoni uvařilo a podávalo 

první Mary’s Meals. A ve stejném týdnu se tatáž akce poprvé 

uskutečnila také v těch vzdálených a vyhladovělých vesni-

cích v oblasti Chipini. Úchvatné sestry, misionářky-zdravotni-

ce Panny Marie, tam zorganizovaly školní výživový program, 

postavený na naprosto stejných základech: místní dobrovol-

níci připravují Likuni phala pro sedm menších základních 
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škol. Míra dětské podvýživy tam stoupala do mimořádně vy-

sokých čísel a mnoho dětí kvůli hladu a chudobě do školy ani 

nechodilo. A tak Mary’s Meals začalo fungovat souběžně jak 

ve velkoměstském, tak ve vesnickém prostředí.

První návštěvu v Chipini po zahájení Mary’s Meals jsem 

nicméně vykonal až v době dalšího hladomoru, protože 

v roce 2003 se tu nedostatek jídla projevoval hůř než kdekoli 

jinde. V základní škole Chinyazi se vychrtlé děti tiše řadily 

do fronty, aby dostaly svůj příděl Mary’s Meals. Až příliš tiše. 

Mnohé z nich prošly kolem mě, bělocha s foťákem na krku, 

jako bych tam ani nebyl – bez obvyklého smíchu a přetlačo-

vání se, kdo bude v záběru. Bylo už poledne a ony se nejvíc 

zajímaly o to, aby se poprvé toho dne najedly. Skupinky dětí 

se rozsadily do prachu a každé mlčky jedlo svou kaši. Většina 

už ten den žádné další jídlo nedostane. Nedaleko školy jsem 

před hliněnou chatrčí uviděl sedět jednu gogo („babičku“) 

s nejmladším vnoučetem a vydal jsem se ji navštívit. Svěři-

la se mi, že její dcera, matka dětí, zemřela a ona že se teď 

o malé stará sama. Zoufalým hlasem si také postěžovala, že 

široko daleko už není žádná kukuřice, kterou by si mohla 

dovolit koupit. Později se ze školy vrátila dvě starší vnouča-

ta, Allieta a Kondwande, s ušmudlanými sešity a prázdnými 

hrnky v rukou (do hrnků dostávali porci Mary’s Meals). Měli 

teď víc energie. Když mě uviděli u sebe doma, začali se smát 

a babičce pyšně ukazovali, co dělali ve škole. Říkali, že je to 

poprvé, co můžou chodit do školy, a to právě díky dennímu 

přídělu kaše.

Už za pár měsíců se projevilo hned několik skutečností. 

Především bylo jasně vidět, že Mary’s Meals není jen něja-

ký hezký nápad, ale něco, co skutečně bude fungovat. Školy 

nám začaly hlásit, že po zavedení každodenního jídla začaly 

děti, které do té doby kvůli nemoci a hladu byly ve škole jen 
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zřídkakdy, pravidelně docházet. Ve školách zároveň zazna-

menali výrazné zvýšení počtu přihlášených nových žáků. 

Děti, které do školy nikdy nechodily, se tu ukázaly vůbec po-

prvé. Přiváděli je sem rodiče s vědomím, že jejich potomci 

teď každý den dostanou najíst, a oni, celí šťastní, se tak mů-

žou vzdát jejich pomoci na poli nebo v domácnosti.

Ukázalo se, že po Mary’s Meals je obrovská a naléhavá 

poptávka. Když se o něm dozvěděli v ostatních vesnicích, na-

léhali, abychom i je zařadili do programu. Velice rychle se ale 

projevilo, že přitažlivost těchto jídel je tak silná, až to může 

vyvolávat problémy. Když jsme na začátku chtěli, aby podá-

vané jídlo pravidelně přivádělo děti do školy, nenapadlo nás, 

že bude tak lákavé, že kvůli němu začnou žáci odcházet ze 

sousedních škol a hlásit se tam, kde se jídlo podává, byť by 

to znamenalo ujít každý den i několik kilometrů navíc. Tohle 

stěhování žáků jsme nezamýšleli a o to těžší teď pro nás bylo 

odmítat žádosti z těch vesnic, odkud žáci přecházeli na jiné 

školy.

Ještě odhodlaněji jsme se proto začali soustředit na shá-

nění peněz a šíření povědomí o Mary’s Meals. Zdálo se, že 

jsme vytvořili model, který šlo snadno napodobit a který 

přitom mohl zachránit a změnit životy, a proměňovat tak bu-

doucnost nejchudších zemí. Chtěli jsme, aby se o tom celý 

svět dozvěděl! S ohledem na naše nízkorozpočtové financo-

vání, opírající se o činnost dobrovolníků, a na to, že se infor-

mace o nás šířily především ústně, jsme si uvědomovali, že 

se to nestane přes noc. Už od začátku jsme ale vnímali, že 

informace o Mary’s Meals probouzí v lidech nebývalou touhu 

nás podpořit. Moc rád jsem využíval příležitosti, abych lidem 

objasnil naši myšlenku a to, jak funguje. Tváře posluchačů 

se obvykle rozzářily pochopením, že něco tak prostého jako 

každodenní jídlo ve škole může vyřešit okamžitou potřebu 
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hladového dítěte a zároveň pomáhat v boji s hlubší příčinou – 

chudobou. Lidem se takové prosté řešení hned zalíbilo. A je-

jich nadšení ještě vzrostlo, když zjistili, že krmit jedno dítě 

po celý školní rok stojí jen pět liber (asi 150 Kč)! Několik lidí 

jsme pochopitelně museli přesvědčit, že to je opravdu koneč-

ná cena, a s radostí jsme jim to vysvětlili. Tím, že naprostou 

většinu práce odváděli neplacení dobrovolníci, a tím, že su-

roviny, které jsme nakupovali ve velkém, pocházely od míst-

ních pěstitelů a byly nebývale levné, jsme dosáhli nízkých 

nákladů. V té době mě už představa veřejného vystupování 

neděsila – zvlášť když jsem mluvil o Mary’s Meals. Žádné pu-

blikum mi nikdy nepřipadalo příliš velké, ani příliš malé a byl 

jsem vděčný za každou možnost předat lidem tuto radostnou 

zprávu. Zaznamenal jsem přitom, že příběh o vzniku Mary’s 

Meals obvykle vyvolává na tvářích úsměv a kromě bezpro-

středních finančních darů nadchne pro toto poslání mnoho 

lidí. Záhy se mezi podporovatele zařadí i jejich přátelé a tak 

se věc šíří dál. Naše databáze se rozrůstala rychleji než kdy 

jindy a s ní stoupaly i naše příjmy.

Třebaže jsme ani teď nedokázali okamžitě říct ano celé 

spoustě těch, kdo nás o Mary’s Meals žádali, těšilo nás, že 

můžeme plánovat rozšíření této služby. Jelikož do škol s Ma-

ry’s Meals přecházely děti odjinud, rozhodli jsme se pokrýt 

vždy širší oblast a ke školám, kde už program fungoval, při-

dávat i ty v jejich okolí. Kdybychom si tuto potřebu uvědo-

movali dřív, nejspíš bychom Mary’s Meals zpočátku neroz-

bíhali na dvou různých místech najednou, i když je pravda, 

že v mnoha ohledech bylo dobré začít se dvěma školami – 

jednou na okraji největšího města v Malawi a druhou v za-

padlých vesnicích. Mohl jsem tak od začátku poznávat dvě 

velice odlišná prostředí, velkoměstské i venkovské. S rozšíře-

ním do dalších škol jsme postupně všechny procesy a celý 
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model vylepšovali. Prvním krokem na každé nově zapojené 

škole bylo setkat se s místními lidmi a s vedením školy a tak 

se přesvědčit, že chtějí a jsou odhodláni převzít odpovědnost 

za každodenní práci. Pak jsme se v sousedství školy pustili 

do stavby kuchyně a skladiště, které jsme lidem darovali pro 

vlastní využití. V době, kdy se nevařilo, mohla část budovy 

sloužit jako malé komunitní centrum anebo – hlavně v obdo-

bí dešťů během odpoledne – jako další třída. Postupem času 

jsme přišli na to, jak můžou místní lidé přispět i k budování 

těchto staveb. Ve většině vesnic si vyráběli vlastní nepálené 

cihly, proto jsme tento materiál přestali nakupovat od doda-

vatelů a požádali vždy místní komunitu, aby nám je darovala. 

Zároveň jsme začali vybízet muže, aby přišli pomáhat kva-

lifikovaným dělníkům, a tak se snížily náklady a stavba se 

urychlila. Vzhledem k tomu, že většinu dobrovolných kucha-

řů pak tvořily matky a babičky, to byl dobrý způsob, jak do 

věci víc zapojit také muže.

Během první, přípravné fáze jsme se spoléhali především 

na rady významného malawského podnikatele jménem Peter 

Nkata. Dobře se znal s Russellovými: s Davidem přes Rotary 

Club a s Gay díky církvi. V době našeho seznámení spolupra-

coval ve volném čase se sestrou Liliou, filipínskou řeholnicí, 

která provozovala centra U6 pro maličké sirotky v Blantyre 

a hodně nás toho naučila. David mě s Peterem seznámil v za-

čátcích Mary’s Meals, protože věděl, že Peter zoufale hledá 

zdroje, z nichž by se dala centra pro sirotky financovat. Při 

večeři, kterou doma připravila Gay, mi Peter vysvětlil, že po-

čet dětí předškolního věku, které se ocitnou v beznadějné si-

tuaci, rychle roste. Sirotků přibývá a mnozí z nich nyní žili 

v „dětských domácnostech“ bez dospělého. Pro takové děti 

představovala denní centra rozdíl mezi životem a smrtí, bylo 

to místo, kde měly každý den zaručené jídlo. Věděli jsme, že 
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právě toto období je pro vývoj dítěte klíčové, a že pokud bě-

hem něj dojde k zakrnění vyvolanému podvýživou, nedá se 

to později už zvrátit. Vzpomínal jsem na své loňské návštěvy 

v těchto centrech se sestrou Liliou a na to, jak nesmírně mě 

dojal způsob, jakým se děti představovaly. Peter mě proto ne-

musel dlouho přesvědčovat, abychom se ujali financování de-

vatenácti center pro sirotky. Mary’s Meals tak skoro od samé-

ho začátku sytilo děti ve školách i v předškolních zařízeních. 

Ostatně princip byl takřka stejný: každodenní jídlo v místě 

vzdělání, jen děti byly o něco mladší.

Peter se svým místním přehledem a podnikatelským po-

hledem na věc začal být pro nás jako rádce nesmírně užiteč-

ný, a proto jsme ho už zanedlouho požádali, aby se stal ředi-

telem naší první národní pobočky. Potěšilo nás, když nabídku 

přijal. Hned se pustil do budování potřebné organizace: nají-

mal lidi do týmu, zajišťoval kancelářské prostory, nastavoval 

pravidla procesů a procedur a uzavíral smlouvy s dodavateli. 

Zásadními členy rozrůstajícího se týmu byli kontroloři. Pra-

videlně, přinejmenším dvakrát týdně, měli každou školu na-

vštěvovat a prověřovat, zda jsou potraviny hygienicky a bez-

pečně uchovávány a zda měsíční dodávky obsahují správné 

množství. V zemi tolika hladovějících lidí a všudypřítomné 

korupce byla ochrana potravin pro nás tou nejvyšší prioritou. 

Záhy jsme zjistili, že vedle našich kontrol funguje v modelu 

postaveném na místním společenství jeho stejně významná 

sebekontrolní povaha. Většinu dobrovolníků tvořily matky, 

které by se nemohly lehce smířit s tím, kdyby někdo chtěl 

zpronevěřit jídlo určené jejich vlastním dětem. Kontroloři bě-

hem návštěv ve školách sbírali i data o přihlášených žácích, 

jejich docházce a studijních výsledcích a tak začali vytvářet 

korpus dokladů o tom, jaký má každodenní jídlo ve škole na 

žáky vliv.
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K jejich povinnostem rovněž patřilo u ředitelů a u vede-

ní spolku učitelů, rodičů a přátel školy prověřovat, jestli se 

do služby zapojuje dostatek dobrovolníků a jídlo tak může 

být připraveno včas. Rozhodli jsme se ale do řízení těchto 

ochotných lidí příliš nezasahovat. Dvakrát nebo třikrát jsme 

program zastavili, když se zjistilo, že se nezapojuje dost 

dobrovolníků. Pokaždé se do dvou týdnů objevili v naší kan-

celáři ti z místních, kteří na začátku souhlasili, že zajišťová-

ní obsluhy je jejich, a ne naše povinnost. Vysvětlili nám, že 

problém vyřešili – obvykle šlo o nějaké místní spory –, a slí-

bili, že program může standardně pokračovat, což se také 

pokaždé stalo. Takové problémy byly mimořádně vzácné. 

Tito dobrovolníci, sami často hladoví a svádějící každodenní 

boj o přežití, se svého úkolu ujímali se zápalem, který mě 

vedl k pokoře. Vstávali ještě před rozedněním, aby zapálili 

ohně, na kterých pak vařili kaši, a při míchání jídla v obrov-

ských hrncích často zpívali. Byla mezi nimi i Teresa. Když 

jednou stála u velikého hrnce a míchala kaši, dal jsem se s ní 

do řeči.

„Situace tady je kritická. Jídlo, které děti dostávají, jim 

zachraňuje život,“ pronesla vážným hlasem.

„Ale dělat tohle každý den musí být i tak pro vás velkou 

obětí. Jak to dokážete?“ ptal jsem se.

„Víte, vždycky ráno, ještě než jdu sem, upeču koblihy 

a pošlu je na trh, aby je prodali. Z toho živím sebe a dceru – 

a taky děti své sestry. Takže pak klidně můžu chodit sem. 

Mám to tu ráda!“ dodala celá rozzářená, jako by každoden-

ní neplacená práce byla ta nejjednodušší a nejprostší věc na 

světě, i když se sama musela hodně snažit, aby uživila širší 

rodinu.

O několik let později jsme uskutečnili průzkum mezi de-

sítkami tisíc dobrovolníků, kteří tehdy v Malawi připravovali 
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a rozdávali Mary’s Meals. Chtěli jsme tak lépe porozumět 

jejich motivaci.

„Proč věnujete svůj čas dobrovolné činnosti?“ zeptali 

jsme se přímo.

„Protože to máme v srdci!“ odpověděla jedna žena. Svou 

dokonalou reakcí učinila zbytek výzkumu zbytečný a stala se 

mluvčí nás všech, kdo jsme do tohoto poslání byli zapojeni.

V roce 2005 jsme s nadšením navštěvovali školy, které 

z Mary’s Meals těžily. V základní škole Goleka nás tamní ředi-

tel pan Sapuwa přivítal se širokým úsměvem na tváři a hned 

nás uvedl do své maličké pracovny. Na jeho škole v té době 

Mary’s Meals fungovalo už rok a on se nemohl dočkat, až nám 

sdělí, jaké jsou výsledky. Ukázal nám grafy zavěšené na zdi.

„Počet žáků se u nás zvýšil z 1790 na 1926,“ řekl, „a vlá-

da nám poskytla tři nové učitele! Máme vysokou docházku, 

mnohem lepší než předtím. Ve všech okolních školách, kde 

žáci Mary’s Meals nedostávají, je míra absentérství pořád 

hrozná.“

Největší radost mu ale působila další statistika.

„Podle výsledků letošních zkoušek dostalo třiačtyřicet 

našich žáků nabídku vládního stipendia na druhém stupni,“ 

rozzářil se ředitel. „Před zavedením Mary’s Meals se na tato 

místa nedostal ani jeden.“

Základní školství prvního stupně v Malawi je bezplatné 

a teoreticky dostupné úplně každému, avšak množství míst 

na druhém stupni je velice omezené. Kromě malého množ-

ství těch, kdo si můžou dovolit platit školné na soukromých 

institucích, dostanou tuto příležitost jenom ti, kdo jsou na 

neplacená místa přijati díky svým výborným výsledkům při 

závěrečných zkouškách na prvním stupni. Nechtělo se nám 

vůbec věřit, že by tak dramatickou změnu ve studijních vý-

sledcích mohlo v základní škole Goleka způsobit jenom 
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zavedení Mary’s Meals, a to během jediného roku, a napa-

dalo nás, že ve hře jsou i jiné faktory. Přesto bylo tady i na 

jiných školách jasně vidět, že děti, které začnou chodit do 

školy pravidelně, a ne jenom jednou za čas a které se při vy-

učování můžou soustředit, protože tam nemusí celou dobu 

sedět nenajedené, si v učení vedou podstatně lépe. Dokon-

ce jsme si na základních školách využívajících Mary’s Meals 

vyžádali hned zkraje výsledky zkoušek před zavedením pro-

gramu a po něm, a ty ukázaly průměrný nárůst počtu úspěš-

ných absolventů o 9 procent.

Před kanceláří pana Sapuwy byly mezitím slyšet salvy 

smíchu. Vyšli jsme ven, kde jsme zahlédli stovky rozesmá-

tých dětí, které se řadily k vydávání dopoledního jídla. Každé 

z nich drželo v rukou barevný hrnek. Už před nějakou do-

bou jsme začali každému dítěti jeden takový dávat, abychom 

zajistili, že všichni dostávají stejně. Řada dobrovolných ku-

chařů rozdávala z obrovských hrnců kaši. Jedna pomocnice, 

Esther, se mi svěřila, že má ve škole čtyři vlastní děti, a tak je 

šťastná, když může jednou za pár týdnů obětovat dopoledne 

a ujmout se vaření.

„Teď mívají hlad jenom o víkendu,“ pronesla, když nabě-

račkou vlévala patřičnou porci do dalšího hrníčku. „Prosím 

vás, jenom s tímto Mary’s Meals nikdy nepřestávejte!“

Dva starší chlapci nám hrdě ukázali cedulku, kterou si 

kvůli mně připravili. S vážnou tváří ji zvedli. Stálo tam: „Dík, 

že máme kašy!“ Doširoka se usmáli, když jsem je chtěl vyfo-

tit. Pak za mnou přišel i místní předák. Ujistil nás, že Mary’s 

Meals pomáhá všem obyvatelům.

Podobné výjevy se opakovaly v mnoha školách v Blanty-

re, jejichž výsledky byly podobné. Nárůst počtu žáků někdy 

přesáhl už tak napjaté rozpočty té či oné školy. V základní 

škole Namame se během několika měsíců po zavedení Mary’s 
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Meals počet žáků zdvojnásobil, ze dvou tisíc na čtyři, a s tím-

to množstvím si škola vůbec nedokázala poradit. Spousta 

dětí sem přešla ze škol, kde se zatím Mary’s Meals nepodá-

vá, a tak jsme hned spřádali plány na to, že bychom začali 

fungovat i v nich, aby by se počet žáků v Namame snížil na 

přijatelnou úroveň. Zároveň jsme zpozorovali, že některým 

školám, kterým kvůli zavedení Mary’s Meals výrazně stoupl 

počet žáků, dávala vláda přednost při financování nových tříd 

a přijímání dalších učitelů.

Mary’s Meals se brzy stalo známým po celém Malawi. 

Začalo se lavinově šířit a doprovázelo ho nakažlivé vzrušení. 

Každý týden jsme přijímali další a další žádosti o zavedení 

Mary’s Meals v nových školách. Byli jsme připraveni tuto 

pomoc rychle šířit, pokud najdeme nové zdroje financování. 

Spolu s Ruth jsme v jednom kuse mluvili o tom, jak bychom 

mohli informovat o naší práci všechny, kdo by nás chtěli pod-

porovat, kdyby o této možnosti věděli.

I tak se ale o našem díle dozvídalo stále víc lidí a podpo-

rovali ho. Zároveň se před námi otevíraly nové a nečekané 

dveře. Tyto nové kontakty a příležitosti často vznikly v Ro-

dinném domě modlitby Craig Lodge anebo díky Medžugorje. 

Do malé horské vesničky v Bosně a Hercegovině už tehdy 

proudily miliony lidí z celého světa a prožívaly tady chvíle, 

které jim měnily život. Tito lidé dohromady tvořili obrovskou 

celosvětovou síť, a když se o naší práci dozvěděli, často po-

cítili silné nutkání podpořit toto dílo, které vnímali jako plod 

Medžugorje a zároveň jako další možnost, jak ve svém životě 

projevit milosrdnou lásku.

Pravidelnou návštěvnicí Craig Lodge byla několik let Mi-

lona von Habsburg, arcivévodkyně ze známého panovnické-

ho rodu, jehož členové po staletí sedávali na trůnech několi-

ka evropských zemí, především Rakouska-Uherska. Milona 
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ale rozhodně nežila jako členka královské rodiny. I její život 

prošel hlubokou proměnou právě v Medžugorje. Toto místo 

navštívila na počátku osmdesátých let a spřátelila se s vizio-

náři. To, že dokázala plynně mluvit sedmi evropskými jazy-

ky, byl pro ně a pro místní kněze úžasný dar zrovna ve chvíli, 

kdy vesnici začali zaplavovat poutníci ze všech koutů světa. 

Milona začala působit jako sekretářka medžugorského kněze 

P. Slavka (později známého řečníka a autora knih věnovaných 

medžugorským neobyčejným jevům) a zároveň jako tlumoč-

nice a blízká přítelkyně vizionářů. Zůstala s nimi v Medžu-

gorje i během nejtemnějších dnů bosenské války a zároveň 

je doprovázela po celém světě, když byli zváni jako předná-

šející nebo kvůli vedení duchovních obnov. K naší radosti 

několikrát přijali i pozvánku k návštěvě Rodinného domu 

modlitby Craig Lodge a ve velikém stanu, který jsme pro tuto 

příležitost postavili na zahradě, se vždycky sešel zástup lidí.

Milonu si v Medžugorje velice oblíbili a získala si tu i pat-

řičný respekt. Dokázala o poselstvích předaných Pannou Ma-

rií nejenom mluvit, ale také je ve svém každodenním životě 

skutečně uvádět do praxe. S naší rodinou se velmi spřátelila, 

a když otec Slavko roku 2000 zemřel, dál jsme ji k nám zva-

li, ovšem nyní aby místo tlumočení jeho slov sama duchovní 

obnovy vedla, protože jsme cítili, že dokáže úchvatně mluvit 

o přítomnosti Panny Marie v Medžugorje a objasňovat její po-

selství.

Když jsme se jednou s Ruth vrátili z Malawi, požádala 

mě Milona o stručnou přednášku na duchovní obnově, kte-

rou s jednou svou přítelkyní zrovna vedla. Vyprávěl jsem 

o Malawi i o tom, jak se zrodilo Mary’s Meals, a předvedl 

jsem posluchačům powerpointovou prezentaci, kterou jsem 

sestavil. Tvořily ji fotografie z naší práce, u nich byly citáty 

osob, jako jsou Matka Tereza, Gándhí a Martin Luther King, 
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a to vše doprovázel chytlavý soundtrack, který poskytl jeden 

z mých nejoblíbenějších muzikantů, houslista specializující 

se na skotskou lidovou hudbu. Když jsem skončil, požádala 

mě Milona o rozhovor. Svěřila se mi, že když poslouchala 

přednášku a sledovala prezentaci, pocítila povolání tak silné 

jako to, které vnímala při své první návštěvě Medžugorje: vě-

novat svůj život pomoci kolem Mary’s Meals. Zeptala se mě, 

v čem by mohla být nápomocna. Po jejích slovech mě – jako 

už mnohokrát dříve – ohromila nekonečná Boží prozřetel-

nost. Kdyby mě Bůh vybídl, abych si na celém světě vybral 

jediného člověka, který by nám pomohl šířit dobrou zvěst 

o Mary’s Meals, byla by to právě Milona. Už zakrátko praco-

vala pro Mary’s Meals jako velvyslankyně celého projektu, 

přednášela o něm a seznamovala nás s obrovskou spous-

tou úžasných lidí se širokým srdcem. Mnoho z nich sama 

poznala díky Medžugorje, další byli její příbuzní, kteří naši 

práci začali naprosto fantasticky podporovat. Zvláštní místo 

mezi nimi zaujímali kníže a kněžna z Lichtenštejna. Pozvali 

mě a Milonu na svůj hrad v Lichtenštejnsku. Když jsem po-

prvé stoupal autem po příkré a klikaté alpské silnici k jejich 

starobylému hradu, posazenému na skále nad městem Va-

duz, a po padacím mostu vjel na maličké nádvoří, sevřené 

ohromnými kamennými stěnami, připadal jsem si jako po-

stava ze špionážního filmu, z nějaké bondovky. Knížecí pár 

mě přivítal nesmírně vřele, já jsem se uvolnil a nakonec jsem 

s nimi strávil velice příjemný čas. Představil jsem jim naši 

práci a zodpověděl upřímně míněné, hloubavé otázky. Oba 

se stali skvělými a věrnými podporovateli našich projektů, 

šířili o nich povědomí a hostili i několik velkolepých událos-

tí. O rok později mě kněžna pozvala, abych promluvil na se-

tkání Lichtenštejnského červeného kříže, jehož byla patron-

kou. Tato organizace také sponzorovala naši práci. Během 
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hovoru jsem se zmínil, že v den, na který mě zve, slavíme vý-

ročí svatby, a ona neváhala a pozvala i Julii. A tak jsme oba 

a s námi i Milona a její manžel Charlie, kteří, jak se ukázalo, 

měli svatbu ve stejný den jako my, oslavili mimořádné výročí 

na pohádkovém hradě v Alpách.

Nesčetněkrát jsme se s Milonou vydávali na cesty, aby-

chom přednášeli a poskytovali rozhovory médiím. Nikdy 

jsem se nenabažil jejího vyprávění o Mary’s Meals a o její 

vlastní životní cestě. „Je to vlastně logický důsledek dlouhé-

ho hledání pravdy, krásy člověka a jeho hodnoty,“ odpovědě-

la jednou Milona na otázku, proč tuhle práci dělá.

„Když Magnus mně a několika dalším lidem předvedl 

26. září 2004 jednu z prvních powerpointových prezentací 

o tom, co dělá, setkala jsem se s dětmi. Nesetkala jsem se 

s organizací, kde pracují ctižádostiví, úspěšní a tituly ověnče-

ní zaměstnanci a manažeři. Uviděla jsem dětské tváře a citáty 

o lásce, úctě a službě těmto maličkým. Ty děti během pre-

zentace vystoupily ze své anonymity a stali se z nich bratři 

a sestry, kterým jsem cítila potřebu dát celý svůj život. Bylo 

to tak prosté a samozřejmé! Nedokážu ten okamžik popsat 

jinak než jako povolání.“

I dnes se stále snažíme, aby si naši placení zaměstnanci 

byli vědomi jakéhosi poslání, aby při své práci pro Mary’s 

Meals vnímali „povolání“, a to bez ohledu na svou osobní 

víru nebo přesvědčení. To je také jeden z důvodů, proč se 

naše platy nikdy nemůžou rovnat platům v podobně velkých 

charitních organizacích, natož ve výdělečných podnicích. 

Lidé k nám nepřicházejí pracovat, aby zbohatli nebo kvůli 

karié ře. Někteří pochopitelně z Mary’s Meals odcházejí a bu-

dují si dobrou kariéru jinde – snad se během doby, kterou 

strávili s námi, něco naučili. My, kteří tu pracujeme, zase 

musíme mít z čeho žít a uživit rodinu. Pracovat pro Mary’s 
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Meals jako placený zaměstnanec ale vždycky vyžaduje i jisté 

vědomí povolání a pocit jakési výlučnosti, že za tuto práci do-

stáváme peníze, když tolik našich spolupracovníků se tohoto 

poslání účastní bez jakékoli finanční odměny.

Většina těch, kteří nás podporovali, ale nežila na hradech 

a zámcích. Dr. Christian Stelzer, Milonin dávný přítel, zalo-

žil ve Vídni organizaci Oase des Friedens („Oáza pokoje“), 

která měla šířit povědomí o Medžugorje. Když se dozvěděl 

o Mary’s Meals, začal psát články o naší práci do měsíčníku, 

který vydával. Reakce na ně nás naprosto zaskočila. Tisíce 

Rakušanů začaly na Mary’s Meals posílat štědré dary a nám 

se scházely stovky tisíc eur. Christian mě posléze pozval, 

abych promluvil na modlitebním večeru, který každý rok po-

řádají ve vídeňské katedrále svatého Štěpána. Dorazil jsem 

tam s předstihem a ohromilo mě, že obrovský kostel je už 

zaplněn tisícovkami lidí a další neustále přicházejí. Byla tam 

i Marija, jedna z medžugorských vizionářek, a setkat se s ní 

po tak dlouhé době bylo úžasné. Na schodech před oltářem 

měla zjevení a potom kardinál Schönborn sloužil mši svatou. 

Prožili jsme skutečně mimořádný večer. Po mé krátké pro-

mluvě, kterou Milona tlumočila, chtěla s námi o Mary’s Meals  

mluvit spousta lidí. Mezi množstvím nových vídeňských pod-

porovatelů našeho díla se ocitl i sám kardinál Schönborn. Stal 

se z něj velký zastánce Mary’s Meals a o několik let později 

o něm mluvil jako o plodu Medžugorje. O naší práci se mno-

hokrát zmínil ve svých kázáních a psal o ní články.

Podpora z Rakouska i v dalších letech stále rostla. To, 

jak jsme v této zemi pracovali, se dá jen těžko vysvětlit, při-

nejmenším to nejde jen s použitím zavedených fundraisin-

gových metod. Přestože jsme tu prvních několik let neměli 

žádné placené zaměstnance ani dobrovolníky, kteří by se 

této práci věnovali naplno (je ale pravda, že když se Christian 
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právě nevěnoval pacientům, trávil dlouhé hodiny, často až 

hluboko do noci, psaním článků o naší práci a organizová-

ním různých akcí), zástup podporovatelů rostl dál, a to i za 

hranice původní sítě lidí spojených s Medžugorje. S tím, jak 

se naše práce po celém světě postupně rozrůstá, mě občas 

někdo požádá, abych vystoupil s promluvou o fundraisingu. 

Obvykle to odmítám, protože se v žádném případě nepova-

žuji za odborníka na tuto oblast a ani nepředstírám, že vše-

mu tomu, co se kolem Mary’s Meals událo, sám rozumím. 

A možná že to, co sám při růstu našeho díla považuju za 

nejdůležitější – modlitbu a důvěru v Boží prozřetelnost –, by 

lidé na fundraisingových konferencích ani nepřijali jako uži-

tečné perly moudrosti. Přesto jsme se během té doby něčemu 

naučili, poznali jsme, co máme dělat a jak, a těchto zkuše-

ností si velice ceníme. Zjistili jsme, že je důležité podporovat 

především iniciativy vzniklé na nejnižší úrovni. Tisíce lidí, 

kteří přispívají pravidelně, jsou jako podpora dlouhodobého 

projektu, například Mary’s Meals, větší jistotou než přílišné 

spoléhání na granty, které platí třeba jen tři roky. Zároveň 

jsme cítili, že ústřední snahou v našem poslání je zapojit do 

něj co nejvíc lidí a dát jim vědět, že svou úlohu tu může se-

hrát každý, ať už se nachází v jakékoli situaci a je jakéhokoli 

původu, vyznání a rasy. Někteří, jako třeba můj bratr Mark, 

jemuž se zdraví zhoršilo do té míry, že už nám nemohl po-

máhat jinak, si jako osobní závazek uložili modlitbu za Ma-

ry’s Meals. Mark mě často navštěvoval a vždycky se mě ptal, 

jestli mám nějakou konkrétní potřebu, za kterou by se měl 

modlit. Obvykle jsem mu jich dal celý dlouhý seznam. V Ro-

dinném domě modlitby Craig Lodge tehdy žil bratr Paul, pěta-

devadesátiletý řeholní bratr – marista a hotový světec. Každé 

ráno se modlil za Mary’s Meals (a vždycky byl v naší kapli 

na kolenou už před šestou ráno) a po zbytek dne byl naším 
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neuvěřitelně radostným stoupencem, který každému kolem-

jdoucímu vyprávěl o zázracích způsobených Mary’s Meals.

Jednoho dne se bratr Paul přede mnou zmínil, že jeho pra-

synovcem je shodou okolností sir Terry Leahy, známý ředitel 

obchodního řetězce Tesco, a že se sice moc dobře neznají, ale 

i tak už mu začal psát o Mary’s Meals. Jeden z dopisů mi ukázal.

„Magnus je sice hodně vysoký, rozhodně ale nenahá-

ní strach… Nechtěl by ses s ním setkat?“ stálo v něm. Jeho 

formulace mě opravdu pobavila, už za pár týdnů nás ale za-

skočil a nadchl dopis, kterým mě sir Terry zval na oběd do 

sídla společnosti v Londýně. Po několika takových setkáních 

s ním a s dalšími členy výkonného vedení i správní rady pak 

Tesco začalo naši činnost prostřednictvím své nadace štědře 

podporovat. A podobným způsobem, neočekávaně a přitom 

zábavně, se nám otevíraly i mnohé další dveře.

Dalším klíčovým bodem naší filozofie, která se rozvinu-

la kolem myšlenky Mary’s Meals jako „hnutí“, je přesvědče-

ní, že by nikdy nemělo existovat žádné ostré rozdělení mezi 

dárci a přijímajícími. Snažili jsme se šířit porozumění, že 

všichni kráčíme společně za stejným cílem. Ti, kdo žijí mezi 

nejchudšími z chudých a věnují svůj čas přípravě jídla, jsou 

spojeni s těmi, kdo chřestí plechovkami anebo do nich při-

spívají, společnou touhou zajistit, aby hladové děti dostaly 

každý den najíst. Chtěli jsme tak zaručit, že ti, kdo se do pro-

gramu zapojují při rozdělování, nebudou fundraising vnímat 

jako jakési nutné zlo, ale jako další a nutnou součást celého 

procesu – stejně krásnou a stejně schopnou měnit životy.

Ze stejných důvodů jsme cítili, že bychom měli hledat 

možnosti financování také přímo v Malawi, přestože se ne-

zdálo moc pravděpodobné, že by z toho něco bylo. Díky 

Gay a Davidovi jsme se seznámili s nemnoha místními pod-

nikateli a už zanedlouho naše dílo podporovalo několik 
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cukrovarnických firem, bank a realitních kanceláří. Kromě 

štědrých příspěvků nám dávali i další, věcné a nehmotné 

dary. Cukrovary se s námi podělily o své zkušenosti v oblasti 

řízení lidských zdrojů a poskytly nám velice výraznou slevu 

na cukr, který jsme potřebovali do Likuni phala. Firma dová-

žející pohonné hmoty nám zase darovala naftu na přepravu 

potravin. Pro představenstva všech těchto společností jsme 

uspořádali několik prestižních akcí ve městech Blantyre, Li-

longwe a Mzuzu, čímž jsme pomohli vytvořit pocit hrdosti na 

Mary’s Meals a odpovědnosti za toto dílo. Během prvních let 

své činnosti jsme v jednu chvíli až 10 procent peněz potřeb-

ných pro Malawi dostávali přímo z této země.

Spřátelili jsme se i s některými významnými podnikate-

li z asijské komunity – hinduisty i muslimy, kteří nás štědře 

podporovali prostřednictvím své charitní organizace Dar dár-

ců. Školám, které se k podávání jídla chtěly připojit, ale ne-

měly zdroj pitné vody, tato nadace často financovala kopání 

studen. V průběhu let jsme se setkávali u mnoha úžasných 

večeří, během nichž jsme diskutovali o svých různých nábo-

ženstvích. O řadu let později jsme se pak s Darem dárců zno-

vu spojili a společně jsme dovezli jídlo z Malawi do Somál-

ska, když tam roku 2011 vypukl rozsáhlý hladomor. Tehdy 

jsem krátce tuto zemi navštívil a pozoroval, jak pytle Likuni 

phala z Malawi, označené nápisem „Mary’s Meals“, putují 

mezi tisíce hladovějících lidí v Mogadišu. Bylo to nejhrůz-

nější místo, jaké jsem kdy viděl. Když jsem si první večer 

vybaloval věci v provizorní ubytovně, náhlá hlasitá exploze 

mě přinutila skočit k zemi. Jeden z našich vlídných hostite-

lů, somálský mladík s dobrou angličtinou, se ke mně obrátil, 

a jako by utěšoval malé dítě, mi řekl: „Nebojte se, nebojte se. 

To byla jenom bomba.“ Po několik dní jsem žil mezi spolu-

pracovníky, kteří s prvním zábleskem ranního světla klekali 
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na modlitební rohož s tváří obrácenou směrem k Mekce, a já 

jsem přitom seděl na lůžku a odříkával svůj ranní růženec. 

Navzdory stresující situaci, ve které jsme se všichni nacháze-

li, budu vždycky velmi rád vzpomínat na to, co jsme prožívali 

při této mezináboženské spolupráci, jejímž prostřednictvím 

jsme hladovějícím lidem přinášeli jídlo.

Po celou dobu jsme se v Malawi setkávali s dětmi, jimž 

Mary’s Meals dalo nový život. Jednoho dne jsme s Ruth 

a s Peterem Nkatou navštívili školu v Mzedi, na okraji Blan-

tyre. Škola byla vklíněna do skalnatého svahu, mezi maličké 

kousky obhospodařované půdy, připravené k zasetí a trpělivě 

očekávající déšť.

„Petřík! Tak on žije!“ vykřikl najednou Peter Nkata, pro-

tože v davu, který se okamžitě seběhl kolem našeho auta, 

rozpoznal jednoho chlapce.

„Myslel jsem, že už je mrtvý,“ řekl nám, když jsme vystu-

povali z auta. Přitáhl zhruba čtyřletého hocha k sobě a objal 

ho. Pak ho podržel v napjatých pažích a bylo zřejmé, jak je 

rád, že ho vidí. Vedle chlapce stál druhý, o něco starší, s oči-

ma na pohled příliš velkýma na svůj slavnostně naladěný ob-

ličej a na nohou tak tenkých, že ho stěží mohly udržet.

„Tvůj bratr vypadá dobře, Lazaro,“ obrátil se Peter na 

toho staršího.

Chlapec přikývl a usmál se. Peter nám pak povyprávěl 

celý příběh.

Před několika měsíci si učitelé ve Mzedi všimli, že Laza-

ro, do té doby naprosto dochvilný hoch, začal každé ráno bez 

vysvětlení chodit na vyučování pozdě. Když věc prošetřili, 

ukázalo se, že jeho matka zemřela a Lazaro zůstal doma sám 

s malým Petříkem. Občas je sice navštěvovali nějací vzdále-

ní příbuzní, moc jim ale nepomáhali. Lazaro, který vypadá 

tak na osm, ale ve skutečnosti je mu dvanáct, se stal hlavou 
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domácnosti a snažil se o malého brášku pečovat. Doma ale 

neměli dost jídla a Lazaro sám v podstatě závisel jen na tom, 

co dostal každý den ve škole. Petřík z toho pochopitelně one-

mocněl. Jak slábl dál a dál, Lazaro se rozhodl, že vezme věci 

do svých rukou – doslova. Věděl o tom, že Mary’s Meals se 

podává nejenom v jeho základní škole, ale i v centru U6 pro 

předškoláky, na místě vzdáleném necelé dva kilometry od je-

jich domova. Začal tam proto Petříka každé ráno nosit, a tepr-

ve když ho tam nechal a věděl, že je v bezpečí, dostane najíst 

a postarají se o něj, se vracel do školy – unavený a se zpož-

děním. Peter Nkata navštívil toto centrum U6 před několika 

týdny a dozvěděl se, že pečovatelé museli Petříka odvézt do 

nemocnice a nedělali si moc velké naděje, že by mohl přežít. 

Dlouhé týdny bez jídla si vybíraly svou daň. Ale teď tu malič-

ký Petřík stál před námi, s rozzářenýma očima, úsměvem na 

tváři a s ručkou vtisknutou v dlani bratra, který ho zachránil 

na vlastních vychrtlých ramenou.
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8. kapitola 

Hrbolatá cesta k míru

Chudoba ve světě je důvodem k pohoršení. Je nepochopitelné, 

že ve světě s takovým bohatstvím žije tolik hladových dětí,  

že je tu tolik dětí bez vzdělání, tolik chudých lidí. Dnešní 

chudoba je výkřik. 

papež František

„Cos jedla dnes ráno před vyučováním?“ ptali jsme se další 

žákyně usazené na bambusové lavici.

„Nic,“ odpověděla stejně jako všichni před ní.

„A včera – co jsi jedla?“

„Jenom rýži.“

Odpovědi nebylo těžké předvídat. Snad každé z těchto 

dětí v roztrhaném oblečení mělo k jídlu „jenom rýži“ anebo 

„jen maniok“.

Potom nás ale zaskočil jeden malý chlapec.

„Cos ráno jedl?“

„Nic.“

„A včera?“

„Nic.“

Zopakovali jsme otázku v domnění, že jenom špatně ro-

zuměl. A on znovu, ale teď už měkčím hlasem odvětil: „Nic.“ 

Pak v zahanbení odvrátil hlavu, protože se mu v očích objevi-

ly slzy. Nechtěl, aby to ostatní děti viděly.
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„Je to tak. Zahlédl jsem ho včera nedaleko od nás, jak 

v zemi hledá kořeny divoce rostoucího jamu,“ potvrdil tiše 

učitel. Rychle jsme se přesunuli k dalšímu žákovi, ale otáz-

ky byly vlastně zbytečné. I bez dokončení tohoto průzkumu 

jsme dobře věděli, že děti v liberijské vesnici Biffany by Ma-

ry’s Meals velice potřebovaly. Na odchodu ze třídy jsem se 

ještě rychle ohlédl po chlapci, který včera nic nejedl, a viděl 

jsem, jak mu slzy tiše stékají po tváři. Hrozně jsem se styděl.

Záhy poté, co se Mary’s Meals v Malawi dobře zavedlo, se 

v nás rozhořela silná touha co nejdřív uplatnit tento projekt 

i v jiných zemích. Byli jsme svědky toho, jak v Malawi měnil 

mladé životy, a směle jsme prohlašovali, že naším cílem je, 

„aby každé dítě dostávalo jedno jídlo denně tam, kde se vzdě-

lává“. Jestliže jsme to s touto celosvětovou vizí mysleli vážně, 

a to jsme rozhodně mysleli, bylo třeba dokázat sobě i ostat-

ním, že stejný přístup se dá uplatnit i v jiných zemích, kultu-

rách a situacích, kde děti kvůli chudobě zameškávají školu.

Bylo zřejmé, že další položkou v našem pořadníku by 

měla být právě Libérie. Pracovali jsme tam už řadu let a na-

vázali blízké vztahy s obyvateli okresu Bomi, kteří trpěli už 

dlouhou dobu. Kromě toho bychom jen těžko našli zemi, 

která Mary’s Meals potřebuje víc. V roce 2003 tu konečně 

skončila série občanských válek a začínala největší mírová 

mise OSN na světě. Země dostala reálnou příležitost zavést 

trvalý mír, lidé však zoufale trpěli chudobou a děti hladem. 

Libérie patřila mezi země s celosvětově nejnižším podílem 

dětí na základní škole. A když tamní mládež nemohla zís-

kat vzdělání a připravit se na to, aby se zapojila do budování 

prosperující země, nabízela se jim různá pokušení. Rozča-

rovaní, nevzdělaní a chudí mladíci se stávali snadnou obětí 

budoucích válečníků, kteří hledali vojáky a lákali je vidinou 

moci a postavení i možností drancovat. V okrese Bomi děti 
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lidu Gola trpěly podvýživou a chodily v roztrhaných hadrech. 

Rodiny začaly znovu podnikat první kroky k obnově svého 

starého způsobu života. Znovu se pustily do bitvy s věčně 

se rozrůstajícím pralesem a čistily půdu, aby mohly zasadit 

maniok a rýži. Tu a tam bylo vidět, že chýše z proutí a bláta 

někdo opravil. Do sklizně zbývalo ještě několik měsíců a tato 

sklizeň přitom mohla být jen hubená, protože lidé neměli co 

sít a čím pole obhospodařovat. Časopis Economist, který kaž-

dý rok předpovídá země, v nichž bude během následujícího 

roku nejtěžší život, udělil roku 2003 tuto pochybnou čest prá-

vě Libérii. Není těžké pochopit proč.

Na obnově v okrese Bomi se podílel také otec Garry. Když 

mě tam z Monrovie vezl a sděloval mi novinky, zarazil mě 

skličující výjev za oknem auta. Část cesty až do Tubmanbur-

gu jsme jeli podél železničního náspu, který zbudovaly důlní 

společnosti, aby po kolejích dopravovaly železnou rudu do 

přístavu. O čtyři roky dříve jsem na něm viděl muže, jak vy-

trhávají kolejnice a nakládají je na kamion – lidé drancovali 

celou zemi a brali všechno, co se dalo prodat. Teď na tomto 

náspu pracovaly stovky mužů, žen a dětí a všichni vybírali 

menší kameny, na kterých dřív kolejnice ležely. Nalezené ka-

meny čistili a pak skládali u silnice na hromádky a prodávali. 

Jako by i rozměry drancování dosáhly nové úrovně.

Zanedlouho už jsme nechali asfaltovou silnici za zády a na 

prašné cestě spojující vesnice jsme pozorovali ještě smutnější 

výjevy: matky hledající ovoce a různé bobule, otce na lovu 

zvěře a děti brodící se močálem s podomácku vyrobenými sí-

těmi v zoufalé snaze chytit rybu. Spousta z nich byla nahých 

a měla napuchlá bříška. Lidu Gola nebylo takové utrpení vů-

bec cizí. Měli totiž tu smůlu, že žili blízko diamantových, zla-

tých a železných dolů a ozbrojené půtky o tyto suroviny jim 

každou chvíli zničily vesnice a zaminovaly políčka. Někteří 
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se do vydrancovaných, zarostlých a pobořených vesnic vra-

celi už potřetí, aby je pozvedli z trosek. 

Začali jsme postupně navštěvovat některé vesnice a ba-

vit se s místními o myšlence Mary’s Meals. Lidé nás tu dobře 

znali, protože jsme s nimi pracovali už před lety, a velice vřele 

nás vítali. Mobilní klinika, kterou jsme tehdy zaplatili, pořád 

poskytovala jedinou zdravotní péči pro celý okres a byla pro 

navracející se lidi mimořádně důležitá. Při každém rozhovo-

ru s místními předáky jsme zdůrazňovali, že Mary’s Meals tu 

může začít fungovat jedině tehdy, pokud se místní lidé dob-

rovolně zapojí do každodenní přípravy a servírování pokrmů. 

Pro rodiče z vojáky poničených vesnic to nejspíš znamena-

lo větší oběť než pro ty, kdo stejné službě věnovali svůj čas 

v Malawi, náš návrh nicméně přijali vždy naprosto pozitivně 

a s nadšením. I tady nás lidé ujišťovali, že jsou ochotni a při-

praveni. Průzkum, který jsme provedli, nám pak potvrdil, co 

jsme už věděli: spousta dětí je podvyživených a kvůli hladu 

a chudobě často ani nechodí do školy. Na světlo ale vyplavala 

i jiná utrpení.

Ve vesnici jménem Jennah Brown jsme zašli do další 

školy, abychom zjistili, nakolik je tu Mary’s Meals potřeba. 

Místní dobrovolníci tu děti vyučovali v budově, která kdysi 

bezpochyby bývala poměrně velkým obytným domem na 

návrší nad okolními chýšemi. Do roku 1998 stavbu využí-

vala americká společnost, která v nedaleké řece těžila zlato. 

Chyběly tu školní lavice, a tak děti seděly na černém gumo-

vém potrubí, které se využívalo při těžbě a zůstalo tu. V další 

místnosti seděla skupinka starších dětí na velikém železném 

trezoru, ve kterém dřív ukrývali zlatokopové svou kořist. Pře-

mohla nás zvědavost a děti nám pomohly vypáčit mohutné 

dveře. Uvnitř nebylo nic, až na pár útržků papíru a seschlé 

listí. Kořist si pochopitelně už dávno odvezli do zámoří. Děti 
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se vyšplhaly zpátky na neobyčejnou sedačku, jakoby netečné 

k té ironii a nespravedlnosti.

Když jsme se ale s nimi dali do řeči, ukázalo se, že větši-

na těchto dětí sama poznala, jak se odnáší jiná kořist. Když 

vesnici obsadili ozbrojenci, přinutili děti odnést všechno, co 

mělo nějakou cenu – často i z jejich vlastních domovů. Zmize-

lo tak veškeré vybavení domácností, všechny nástroje a záso-

by jídla. Některé děti pak musely nést zbraně a munici a často 

se z nich stali dětští vojáci. Ve skutečnosti neměly na výběr, 

protože jejich vesnice se vylidnila a někdy jim vojáci i zabili 

rodiče. Děti, které seděly před námi, se vojáky nestaly – buď 

se jim podařilo utéct, anebo mohly volně odejít. Zbytek vál-

ky strávily se svými rodinami v táborech pro uprchlíky okolo 

Monrovie anebo uprchly do Sierry Leone a až teď se všichni 

vrátili domů. Každé z dětí si v sobě neslo svá traumata. Když 

se v jedné třídě otec Garry zeptal, jestli žáci za války viděli, 

jak někdo někoho zabil, přihlásili se úplně všichni.

Mezi vesnice, které pravidelně navštěvovala naše mobilní 

klinika, patřil i Massatin. Zdálo se, že mezi všemi místy, která 

otec Garry znal a měl rád, mu k srdci nejvíc přirostlo právě 

toto. Byla to kolonie pro lidi nakažené leprou. Než sem otec 

Garry přišel a rozhodl se pomáhat, byli nemocní po dlouhá 

léta zanedbáváni. Naše klinika sem zajížděla každý týden 

a rozdávala léky nejen proti malomocenství, ale i proti mnoha 

dalším nemocem. Místním jsme také zajišťovali jídlo, protože 

ve vesnici v té době panoval hlad. Rozhodli jsme se, že právě 

tady se začne podávat Mary’s Meals jako první v Libérii. Lidé 

tu už z proutí a bláta postavili několik tříd a chodilo do nich 

sto šedesát dva dětí, které vzhledem k absenci jakékoli vládní 

podpory opět vyučovali dobrovolníci.

V dubnu roku 2004 jsme do Massatinu přivezli rýži, 

zeleninu a také sušené malé rybky – všechno v množství 
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dostatečném na první dva týdny – a lidé zásoby bezpečně 

uložili do menší místnosti vzadu za školou. Trápilo nás, že 

v zemi naprosto odkázané na dovážené jídlo nemůžeme 

nakoupit místní rýži od lokálního farmáře. Dospěli jsme 

ale k názoru, že prozatím je nejdůležitější dát dětem jídlo 

a přivést je do školy. Vesničané už dřív postavili jednoduchý 

přístřešek, který měl sloužit jako kuchyně, a dvě starší ženy 

v něm připravovaly toužebně očekávanou stravu ve dvou ob-

rovských kotlích, zavěšených nad otevřeným ohněm. Děti se 

pak seřadily do fronty na jídlo, které dostávaly do barevných 

plastových talířů. Už za několik minut všech sto šedesát dva 

dětí tiše sedělo v hloučcích pod stromy nebo ve stínu škol-

ních zdí a hltalo lahodný pokrm. Jejich rodiče se mezitím 

shromáždili u kuchyně, tleskali a radostně zpívali.

Po chvíli jsem pak viděl, jak se žáci s širokými úsměvy 

v obličeji vracejí do tříd. Otevřenými dveřmi jsem viděl na ta-

buli, kde stálo napsáno: „Co můžeš nabídnout Pánu?“ Otázku 

jim učitel položil už dopoledne a pod ní byly úhledně přepsá-

ny dětské odpovědi.

„Svoje ruce.“

„Svůj život.“

„Svou duši.“

„Svoje srdce.“

„Svoje písně.“

„Svoje sny.“

Už zakrátko se Mary’s Meals podávalo v mnoha dalších 

školách města Tubmanburg a v okolních vesnicích. A stejně 

jako v předchozích případech se i tady počet žáků začal úžas-

nou rychlostí zvyšovat.

V islámské škole hned za rohem od hlavní třídy prochá-

zející Tubmanburgem nás její ředitel Yousif Sheriff provedl 

přeplněnými učebnami a celý rozzářený nám sdělil, že od 
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zavedení Mary’s Meals se tu počet žáků zvedl z tří set dvou 

na čtyřista dvacet pět. Podobný příběh se opakoval v obecné 

škole na druhé straně ulice i ve vesnicích, kde se učitelé ra-

dovali, že hlad a nutnost hledat potravu už dětem nebrání ve 

školní docházce.

Když jsme se ubezpečili, že v Libérii má Mary’s Meals 

stejně pozitivní výsledky, jaké jsme viděli v Malawi, začala 

nám z hladovějících škol chodit spousta žádostí. Uvažovali 

jsme, kterým oblastem máme dát přednost.

Můj dobrý kamarád Alex Keay, který se mnou vyrůstal 

v Dalmally a stejně jako já pracoval na rybí farmě, se v roce 

2005 rozhodl odjet na rok do Libérie jako dobrovolník a pod-

pořit tam náš rychle se rozvíjející program. Krátce po jeho 

příjezdu nám otec Garry začal navrhovat, abychom pomohli 

obyvatelům okresu Belleh. Byl to velice malý kmen, nejmen-

ší ze šestnácti etnických skupin žijících v Libérii, a žil v od-

lehlém, lidmi nepoznamenaném deštném pralese. Otci Gar-

rymu tento lid přirostl k srdci. Když ho totiž za války zajali 

dětští vojáci a on s nimi musel tři týdny putovat do Guineje, 

vedla jejich cesta právě přes vesnice v oblasti Belleh a to, jak 

vlídně s ním jeho obyvatelé během krátkého pobytu zachá-

zeli, ho dojalo. Slíbil jim tehdy, že jestli zajetí přežije, jednou 

se k nim vrátí a pomůže jim. Teď tedy otec Garry využil své 

nemalé přesvědčovací schopnosti a zapůsobil na Alexe, je-

hož dobrodružnou povahu lákal popis strastiplné cesty do 

těchto míst. Společně s dalšími zkušenými členy našeho li-

berijského týmu proto podnikl čtrnáctihodinovou cestu do 

Belleh po trase, kterou šlo jen v nadsázce popsat jako silnici. 

Když jsem o něco později do Libérie znovu přicestoval, měli 

už v tamních obcích hotové zemní práce a zorganizované 

dobrovolníky a dorazila i první dodávka potravin. Mary’s 

Meals se teď podávalo ve třech vesnických školách okresu 
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Belleh a já jsem se rozhodl vydat se tam sám, abych všechno 

viděl na vlastní oči.

Během posledních šesti hodin cesty jsme neminuli jediné 

další auto. Náš pick-up s pohonem na čtyři kola si s námahou 

razil cestu a klouzal přitom po bahnité stezce, kterou tu před 

mnoha lety nahrubo narýsovala dřevařská společnost. Posta-

vili si i mosty z klád položených přes potoky a říčky, a když 

po nich náš řidič opatrně, centimetr po centimetru, přejížděl, 

modlili jsme se, aby mu neuklouzla kola a aby se klády ne-

rozlomily. Na obou stranách se k nebesům zvedal deštný pra-

les. Z louží na cestě vyskakovaly obrovské žáby a veverky se 

před námi utíkaly schovat. Každou chvíli nad silnicí zamával 

křídly jestřáb a zmizel nám vysoko nad stromy. Jednu chvíli 

jsme narazili na skupinku lidí, placených za to, aby tuto osa-

mělou a zarostlou cestu čistili. Byli to bývalí vojáci a se svými 

rodinami, všichni vybavení mačetou, už stihli pokácet stromy 

v těsné blízkosti silnice na úseku dlouhém řadu kilometrů. 

V jejich provizorním tábořišti se na otevřeném ohni opékala 

čerstvě zastřelená zvířata, jelen a opice. Alex, který měl po-

zoruhodnou schopnost rychle pochopit, jak se tu co dělá, od 

nich po chvíli smlouvání koupil nějaké maso.

„Proč vy běloši nepřivézt chléb z Monrovie?“ smál se 

mladík, když nám prodával několik nejlepších kusů opičího 

masa.

O kousek dál, na vrcholku prudkého stoupání, jsme mi-

nuli vyhořelý pick-up. Uvnitř byla kostra vládního vojáka, kte-

rého tu před mnoha lety přepadli povstalci. Cesta pralesem se 

zdála být nekonečná a já jsem začínal chápat, proč v těchto 

místech nepracují žádné jiné humanitární organizace.

Když se slunce pomalu začínalo skrývat za nejvyšší stro-

my, dojeli jsme konečně do Belleh Balama, shluku doškových 

chatrčí na rozlehlé mýtině. Hned se kolem nás seběhl zástup 
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rozesmátých a mávajících dětí, které na nás volaly na uvíta-

nou. Pak nás přivítala skupinka vesnických stařešinů a za-

vedla nás do chýše slepené z proutí a bláta, kde jsme měli 

nocovat. Uvedlo nás do rozpaků, když jsme zjistili, že se její 

obyvatelé vystěhovali, aby uvolnili lůžka nám, návštěvníkům. 

Starší nám pak dali nová jména. Já jsem se po zbytek pobytu 

v této vesnici stal panem Tanjo, „Vlastníkem půdy“. Po uví-

tacích proslovech nám ve shodě s místním zvykem nabídli 

každému semena kolovníku ke žvýkání, bílou slepici a stří-

brnou minci (starý liberijský dolar). Za chvíli jsme už hráli 

s místními muži fotbal a na vedlejším hřišti hrály ženy kick-

ball. Později nám vysoká štíhlá žena jménem Helen, která se 

během celého pobytu měla o nás starat, ohřála nad otevře-

ným ohněm vodu na „koupel“ (ta se odehrávala za domem, 

v maličké kabině sestavené z proutěných stěn) a uvařila rýži 

s oním opičím masem, které jsme si koupili cestou. Opět se 

kolem nás sešli vesničané a společně jsme pili nápoj, kterému 

tu říkají „od Boha člověku“ (palmové víno, které odkapává pří-

mo ze stromu a nevyžaduje žádnou úpravu). V krásné, tmou 

pokryté a ztichlé vesnici přišel té noci spánek sám od sebe.

Na druhý den byly všechny tři školy, kde se podávalo Ma-

ry’s Meals, zavřené, aby se všichni žáci mohli zúčastnit osla-

vy a přivítat nás. Zpívali nám nádherné písně, které napsali 

speciálně pro nás. „Vítejte, pane Tanjo, vítejte! Snad přinášíte 

dobré zprávy!“ pěl dětský sbor.

Mluvil jsem s nimi o Mary’s Meals. Protože se ptali, vy-

světlil jsem jim, že Maria byla matka Ježíše, že když ten byl 

ještě moc maličký, museli všichni utéct před lidmi, kteří je 

chtěli zabít, a že také zažili chudobu, útrapy a hlad. Po mnoha 

hrách a proslovech nastal čas k podávání Mary’s Meals všem 

pěti stovkám dětí. Když jsme přecházeli k nedávno postavené 

doškové „jídelně“, zaskočila nás neuvěřitelně silná bouřka, 
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kterou, zdá se, nikdo neviděl přicházet. Burácející vítr začal 

strhávat došky ze střechy, nebe potemnělo a kolem hřměly 

hromy. Ještě větší překvapení ale nastalo, když jsme na útěku 

před proudy vody narazili na několik vojáků z mírových sil 

OSN a dva elegantně oblečené civilisty, kteří se odkudsi zni-

čehonic vynořili a směřovali ke stejnému přístřeší jako my. 

Po prvním údivu nad tak nepravděpodobným setkáním jsme 

se dali do řeči. Před malou chvílí tu přistáli s vrtulníkem a pa-

třili ke skupině, která v západní Africe vyhodnocovala bezpe-

čí jednotlivých oblastí. Sem přiletěli na inspekci, protože za 

války bylo v těchto místech veliké skladiště zbraní. Během 

našeho rozhovoru pomalu přestalo pršet, a proto se začalo 

podávat Mary’s Meals. Lidé z OSN vypadali ještě překvape-

něji než předtím. Jeden z nich, kapitán Alek z Kyrgyzstánu, 

nám pak ze srdce blahopřál k tomu, co děláme.

„Tahle vaše práce bude fungovat,“ ujišťoval nás. „My 

chceme předejít tomu, aby se vrátilo násilí, a tak lidem bere-

me zbraně. Jenže když lidé chtějí bojovat, zbraně si schovají. 

Copak je v tomhle pralese můžeme najít? Když ale vy nakrmí-

te děti a dostanete je do školy, zajistíte tady trvalý mír.“

Další den jsme podnikli dvouhodinovou pěší cestu prale-

sem do sousední vesničky jménem Kanata, kam nevedla žád-

ná silnice. V jednu chvíli nás trasa zavedla do jakési bažiny 

a Helen, která stále svědomitě pečovala o svěřenou návštěvu, 

nás vedla s kufrem položeným na hlavě. V něm byly uloženy 

sešity, pera a tužky – dárky pro malé žáčky v Kanatě. Ces-

tou nám naše hostitelka popisovala něco ze svého vlastního 

tragického osudu za války a vyprávěla, jak byla namířenými 

zbraněmi přinucena nést vojákům kořist až do Guineje. Její 

povídání ve mně zanechalo dojem, že tohle byl jen malý díl 

všeho, co vytrpěla. V Kanatě zíraly děti na naši skupinku, jak 

si to rázuje k jejich vesnici, obzvlášť upřeně. Alex mi vysvětlil, 
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že když sem před několika týdny přišel poprvé, dozvěděl se, 

že v této vesnici neviděli bělocha od roku 1988. Děti nás braly 

za ruce a hladily naše zvláštní, chlupaté paže.

Stejně jako všude jinde nás i tady ve shodě s místními 

zvyklostmi oficiálně přivítali vesničtí stařešinové a předali 

nám obřadné dary. Pak jsme byli uvedeni do chýše, které 

se tady říká palava a kde se vesničané setkávají, a dostali 

jsme talíře naplněné rýží a masem. Byl jsem trochu v roz-

pacích z davu, který se tiše tlačil kolem nás, aby nás viděl 

jíst. Zrovna jsem se chtěl pustit do jídla, když do mě strčil 

Alex a potichu řekl: „Magnusi, jakému zvířeti tohle podle 

tebe patřilo?“

Podíval jsem se na jeho talíř a uviděl pár varlat – jeleních 

nebo možná opičích, řekl bych – hrdě servírovaných na lůžku 

z rýže. Přestože jsme se ze všech sil snažili vydržet, za upře-

ného pohledu starších jsme se oba začali neovladatelně smát, 

až nám po tvářích tekly slzy. Nakonec se nám podařilo varla-

ta sníst a nikdo z místních se kvůli nám neurazil. Abych řekl 

pravdu, nikdy jsem při práci pro Mary’s Meals neudělal nic 

obzvlášť hrdinského, ale tohle jídlo k tomu mělo asi nejblíž.

Pak jsme se staršími začali probírat plány na zavedení 

Mary’s Meals v jejich vesnici. Dohodli jsme se na tom, že 

místní muži se vždycky jednou za měsíc vydají do Balamy 

(nejzazší místo, kam se dá dostat autem) a zpátky odtud pře-

nesou jídlo určené pro jejich vesnici. Chtěli se do toho pustit 

co nejdřív. Jejich děti mají hlad, vysvětlovali.

Na druhý den, už zpátky v Balamě, jsem ráno otevřel oke-

nici a uviděl dvě malé děti, jak si do školy nesou dřevěné, 

podomácku vyrobené židličky. Za nimi šly starší dívky a na 

hlavách nesly kbelíky – vodu pro Mary’s Meals. Když začalo 

vyučování, vydali jsme se na prohlídku do malé školy, na kte-

ré byly vidět stopy střelby.
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Nějakou dobu jsem si povídal s Nyango, která tam stála se 

svými rozesmátými kamarádkami. Bylo jí třináct, ale podob-

ně jako další dívky z vesnice až donedávna nikdy do školy 

nechodila. Když se ráno její bratři vydali směrem k učebnám, 

postaveným z nepálených cihel pod obrovskými bavlníky na 

okraji vesnice, zůstávala doma s rodiči, kteří se snažili nasytit 

rodinu a zajistit jí oblečení a střechu nad hlavou. Dny trávi-

la tím, že nosila vodu z řeky, sbírala dřevo na oheň, drtila 

kokosové ořechy, aby z nich získala olej, a obhospodařova-

la půdu, kde pěstovali rýži a zeleninu. Před nedávnem byla 

spolu s dalšími vesničany, kteří se rozhodli zůstat, přinucena 

nést munici a zbraně povstalcům, kteří válčili s představiteli 

bývalého režimu.

Před třemi týdny, v den, kdy se tu poprvé podávalo Ma-

ry’s Meals, se ale její život změnil. Toho dne se mnozí rodiče, 

mezi nimi i ti její, rozhodli, že své děti už budou posílat do 

školy. Zatímco jsme si povídali, nedaleko od nás si v prachu 

hrálo několik mladších dětí, které s Nyango chodily do třídy. 

Snad všechny měly nafouklá břicha a vybledlé vlasy jako dů-

sledek každodenního hladovění.

Když všichni žáci dojedli, vrátili se do učeben. Ve třídě, 

kam chodila Nyango, ukazoval učitel na nějaké výpočty na-

psané na tabuli a pak začal klást otázky. Jinými dveřmi jsem 

zahlédl Helen, onu mladou ženu, která se o nás během naší 

návštěvy starala, jak sedí v lavici mezi nejmenšími školáčky. 

Před chvílí jsme viděli tři její děti, jak na školním hřišti jedí 

Mary’s Meals. A ona sama tu přitom byla žačkou. O příleži-

tost naučit se číst a psát ji předtím připravila válka. Teď ale 

seděla v první třídě, celá šťastná, že se může učit, a vůbec se 

za to nestyděla. Když jsme do třídy nahlédli, podívala se na 

nás a na tváři se jí objevil široký úsměv. Pak hned zase pokra-

čovala v zapisování do sešitu.
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Než jsme vyrazili na dlouhou zpáteční cestu do Tubman-

burgu, se s námi stařešinové srdečně rozloučili.

„Nezapomeňte, že se jmenujete pan Tanjo,“ volali na mě, 

když jsme nasedali do pick-upu.

Dál jsme ze všech sil pracovali na tom, abychom obslou-

žili další školy. Náš program se rychle rozrůstal a s ním stou-

pal i počet pracovníků. Usoudili jsme, že nastal čas opustit 

útočiště, které nám ve své misii velkoryse poskytl otec Gar-

ry. Vedení v Tubmanburgu nám štědře darovalo kus půdy, 

vzdálené jen deset minut chůze od dosavadního místa, aby-

chom tam pro Mary’s Meals vybudovali nový domov. To už 

ve funkci naší první národní ředitelky v této zemi pracovala 

Liesbeth Glasová – laická misionářka z Nizozemska a záro-

veň osoba, která s lidmi pocházejícími z Libérie žila dlouhé 

roky, zejména v uprchlických táborech v Ghaně. Pro míst-

ní obyvatele i pro Mary’s Meals měla hluboké porozumění 

a lásku. Podařilo se jí na darované půdě zorganizovat stavbu 

naší první kanceláře i domu pro personál. Ještě před dokon-

čením však za námi přišla s jinou prosbou, která jí velmi le-

žela na srdci.

Po celém okrese Bomi jsme se prostřednictvím naší kli-

niky anebo přes Mary’s Meals podávané ve školách setkávali 

s dětmi, které byly hluché. Naprostý nedostatek i té základ-

ní zdravotní péče znamenal, že mnohé z nich trpěly celoži-

votními vadami v důsledku nemocí, které by se přitom daly 

snadno léčit. A utrpení neslyšících dětí bylo naléhavé. Nedo-

kázaly se dorozumět s rodinou ani s druhými lidmi ve svém 

okolí, a ti se jich proto často stranili a zanedbávali je. Proto-

že si nemohly osvojit žádný způsob komunikace s druhými, 

byly odsouzeny k osamělému životu a k odvržení. Liesbeth 

pracovala s neslyšícími dětmi už v ghanských uprchlických 

táborech, odkud se před nedávnem vrátila spolu s několika 
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vyškolenými liberijskými učiteli, kteří znakovou řeč uměli 

a věděli, jak ji vyučovat.

„Nemohli bychom pro tyto děti založit vlastní školu? Uči-

tele máme a stavět můžeme na pozemku, který jsme dostali 

pro ubytování pracovníků,“ řekla mi jednoho dne Liesbeth.

Právě když jsme si ujasnili, že bychom měli všechny síly 

zaměřit na podávání jídla ve školách, a přes mé opakované 

naléhání, že všichni se teď musíme na tento úkol soustředit, 

jsem narazil na další návrh, který se nedal ignorovat. Toto kon-

krétní utrpení se prostě zdálo být příliš veliké a naše možnost 

pomoci až příliš skutečná, než abychom to mohli nechat být.

Uprostřed areálu, mezi našimi kancelářemi, skladišti 

a ubytováním pro pracovníky Mary’s Meals dnes sídlí Ško-

la Óscara Romera pro neslyšící. Naši pracovníci v Tubman-

burgu mě překvapili, když jí dali jméno po arcibiskupovi ze 

San Salvadoru, který byl roku 1980 zavražděn během slavení 

mše svaté, protože vytrvale vystupoval proti nespravedlnosti 

a útlaku chudých. Julie doma nedávno pověsila na ledničku 

lístek s Romerovou modlitbou a mě jeho slova hluboce za-

sáhla. Původně jsme plánovali, že by škola poskytovala místa 

i ubytování pro čtyřicet žáků, nicméně nakonec se stala do-

movem hned pro šedesát dětí. Většina z nich tu i přespávala, 

ke svým rodinám na vesnici se ale vracely tak často, jak jen to 

bylo možné. Ne všechny se ovšem měly kam vracet.

Tři dny poté, co jsme novou školu otevřeli, přišli policis-

té z Monrovie a s sebou vedli zhruba devítiletého chlapce, 

oblečeného do ošuntělého trička a kraťasů. Vysvětlili nám, 

že ho našli, jak se toulá sám po ulicích. Neslyšel a neuměl 

mluvit, takže vůbec netušili, co s ním mají dělat, a na noc 

ho umístili do vězení. Pak se doslechli o naší nové škole pro 

neslyšící – o jako vůbec první svého druhu v Libérii se o ní 

psalo v novinách a zmínili ji i v rádiu – a rozhodli se, že nám 
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hocha přivezou ukázat. Když se zeptali, jestli si ho tu nechá-

me, neměli jsme jinou možnost než souhlasit. Chlapci, kteří 

se ve škole učili truhlařině, už pro nás usilovně vyráběli další 

palandy a v naší rozrůstající se rodině jsme pro hocha našli 

místo. Nemohl nám pochopitelně říct, jak se jmenuje a co 

dělal předtím, ale okamžitě a s vervou se spolu s ostatními 

dětmi zapojil do výuky znakové řeči. Dali jsme mu jméno Jo-

seph a těšili se na den, kdy nám bude moci sdělit své skuteč-

né jméno i to, odkud přichází – a kam chce jít dál.

Další novou iniciativou, která se zrodila v Libérii a fun-

govala souběžně s podáváním Mary’s Meals a doplňovala 

ho, byl náš projekt „Batůžek“. V Malawi i v Libérii jsme si 

totiž všimli, že spousta dětí, které chodí do školy, aby do-

staly najíst, nemá žádné učební potřeby – tužky, sešity ani 

žádné další základní vybavení. Když jsme to společně probí-

rali, kdosi navrhl, abychom k tomuto účelu využili a přizpů-

sobili „Krabicovou prosbu“. Děti z celého Skotska už dlouhá 

léta plnily krabice od bot, do kterých dávaly dárky pro chudé 

děti z východní Evropy. Začali jsme proto prosit školy, zda 

by prostřednictvím svých žáků sháněly školní tašky naplněné 

základními potřebami, které bychom mohli odeslat do Afri-

ky. Prosba se setkala s naprosto fantastickou odezvou. Uči-

telům se projekt nesmírně líbil, protože jim nabízel značný 

prostor k výuce o místech, kam tyto dary směřují, a o tam-

ních lidech. Děti se zase při plnění školní tašky učily, že i ony 

samy můžou udělat něco pro své vrstevníky žijící v bídě. Jak 

v Libérii, tak později v Malawi probíhalo předávání školních 

tašek ve velice radostném duchu a pro mnohé děti se stalo 

dalším důvodem, proč chodit do školy.

„V každém takovém batůžku je víc věcí, než kolik jich 

tady obvykle vlastní celá rodina,“ poznamenal jednou Joseph, 

náš liberijský provozní ředitel. Natřásali jsme se v nákladním 
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autě naloženém dalšími školními taškami, částí kontejnerové 

zásilky, která před nedávnem dorazila z Glasgow do přístavu 

v Monrovii, a směřovali jsme do další vesnické školy. Opět 

jsem mohl žasnout nad vzrušením a nespoutanou radostí 

dětí, které ve třídě otevíraly své nové tašky a nevěřícně si na-

vzájem ukazovaly sešity, pastelky, tenisové míčky a trička – 

všechno to, co před chvilkou dostaly ze vzdálené země od 

kohosi, koho vůbec neznaly. O něco později jsem zašel i do 

jejich vesnických domovů, v duchu jsem si zhodnotil jejich 

vybavení a dospěl k závěru, že Joseph svým na první poslech 

překvapivým prohlášením vůbec nepřeháněl. V následují-

cích letech se do tohoto projektu zapojila řada lidí, školáci 

i další, po celé Velké Británii, v Irsku, v Německu, v Rakous-

ku, v Chorvatsku a v Itálii – podle seznamu, který jsme jim 

poskytli, vybrali potřebné věci a s láskou je vložili do školní 

tašky. Když jsem aktuální stav kontroloval naposledy, zjistil 

jsem, že jsme dětem v Libérii a v Malawi poslali už přes čtyři 

sta tisíc takových tašek.

Tím, na co jsme se soustředili především, ovšem stále zů-

stávalo zajišťování jídla ve škole. V tuto chvíli jsme stáli před 

otázkou: Máme pokračovat v expanzi do venkovských oblas-

tí, anebo se pokusit pomáhat také školám ve velkých měs-

tech? Počet obyvatel v Monrovii se oproti situaci před válkou 

zdvojnásobil a nyní dosahoval zhruba 1,3 milionu. Mnozí 

z těch, kdo před krvavým konfliktem na venkově uprchli do 

bezpečí vysídleneckých táborů v okolí velkoměsta, se domů 

už nikdy nevrátili. Podobně jako miliony dalších lidí v roz-

vojovém světě se i oni hnali za městským snem. Abychom 

se mohli rozhodnout na základě ověřených informací, roz-

hodli jsme se zajít do rušných ulic West Portu, do jednoho 

ze starších slumů v hlavním městě, kde zástupy dětí praco-

valy na tržištích: jedny prodávaly ryby a použité zboží, další 
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přenášely náklad naložený na hlavě a ještě jiné jezdily mezi 

stánky s vozíkem.

Tím se však připravovaly o šanci získat vzdělání, a tak 

z této zdrcující chudoby uniknout. V jedné z místních škol se 

s námi o své strasti podělil ředitel pan George. Ze všech sil se 

snažil obsloužit co nejvíc dětí, a proto v jedné budově provo-

zoval dvě školy: jednu dopoledne a druhou odpoledne. Přes-

to zůstávala spousta těch, které do školy nechodily, protože 

musely pracovat. Ostatní pak chodily tak hladové a zesláblé, 

že se nedokázaly učit. Učitelé v městských školách dostávali 

aspoň nějaké peníze, za měsíční plat kolem šedesáti americ-

kých dolarů se ale dal koupit tak jeden velký pytel rýže.

„Jsme úplně zoufalí. Tahle bída je jeden z důvodů, proč 

se tu rozpadají rodiny,“ řekl nám pan George.

Když jsme si školu prohlédli a doptali se na další infor-

mace, zeptal se nás, kdy se u nich Mary’s Meals může roz-

běhnout. Řekl jsem mu na to, že mu nedokážu odpovědět, 

protože zatím jenom zjišťujeme, jaké jsou možnosti, a ještě 

jsme se ani nerozhodli, zda vůbec budeme pracovat právě 

v Monrovii.

„Víte, jaké to je mít dceru, které nemáte co dát k jídlu?“ 

otázal se a v jeho hlase byl cítit hněv. „Jak chcete dospíva-

jícím dcerám vysvětlovat, co mají dělat a že se mají držet 

doma, když je nedokážete ani nasytit? Jak jim můžete vyčí-

tat, že se toulají po ulicích a nerespektují vás? Jak jim můžete 

vyčítat, že si dělají, co chtějí, a chovají se špatně?“

Na žádnou z jeho otázek jsem neznal odpověď. Nikdy 

jsem se nedostal do situace, že bych svým dětem neměl co dát 

k jídlu. Nevím, jaké to je, když člověka pronásleduje hrůza 

z toho, že se jeho dcera možná prodává za jídlo. Věděl jsem, 

že nikdy ani zčásti nepochopím, čím si otec stojící přede mnou 

prochází, a jen těžko jsem se mu dokázal podívat do očí.
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„Je mi to líto. Prostě vám teď nemůžu odpovědět. Musíme 

o tom přemýšlet. Uděláme, co bude v našich silách, a slibu-

ju, že až se rozhodneme, dáme vám vědět,“ odpověděl jsem 

sklesle, když jsme se loučili.

Nakonec jsme se po důkladném zvážení rozhodli, že bu-

deme raději své snahy rozvíjet ve venkovských oblastech, 

a ne ve městě. Vnímali jsme, že většina humanitární pomoci 

se dostává do měst, a vesnice jsou zanedbávané a ještě chud-

ší. Chtěli jsme udělat maximum pro to, aby se lidé vraceli 

k farmaření, a nepřidávat jim důvody, pro které se rozhod-

nou zůstat ve městě. Neznamená to, že bychom jenom na 

vteřinu zapochybovali o tom, jak je Mary’s Meals v místech 

podobných West Portu naléhavě potřeba. Uznali jsme spíš, 

že nemůžeme zvládnout všechno najednou.

Otázky pana George mě ale nepřestaly trápit. Je velmi 

jednoduché navštěvovat chudé, vyptávat se jich, fotit je a pak 

zase nasednout do svého auta. Je ale hrozně těžké třeba je-

nom na chvilku pochopit, co doopravdy znamená být tak 

chudý. Byl jsem přesvědčený, že jsem se od těch nejchudších 

mezi chudými hodně naučil – především v otázkách víry –, 

a občas mi tak hrozil až jakýsi romantický pohled. Na té bídě, 

která ničila pana George a jeho rodinu, ale nebylo vůbec nic 

romantického. Taková chudoba je ničivá a zlá věc a žádný 

člověk není stvořený k tomu, aby ji snášel. Možná ale bylo 

dobře, že jsem se ocitl v takové situaci a byl také bezmocný. 

Když jsem panu Georgeovi přiznal, že pro něj nejspíš v jeho 

zoufalé nouzi nedokážu nic udělat, přiznával jsem tím i sobě, 

že moje síly a možnosti jsou velice omezené. A takové při-

znání je dobré – aspoň pro mě.

Během několika dalších let jsme mohli začít působit 

v okrese Grand Cape Mount, další velké zalesněné oblasti 

na západě Libérie, při hranicích se Sierrou Leone. Tamní, 
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převážně muslimské, obyvatelstvo žilo roztroušené po ves-

ničkách spojených jen prašnými cestami. Postupně jsme za-

čali obsluhovat zdejších dvaaosmdesát škol a postavili jsme 

kvůli tomu i vedlejší skladiště k uchovávání velkého množ-

ství  zásob.

Silně na mě zapůsobily bambusové kuchyně, které tu 

místní stavěli, a ještě větší dojem na mě udělaly školní po-

zemky. Ty se v té době stávaly důležitou součástí našeho 

projektu v Libérii. Rozhodli jsme se totiž, že když se v Li-

bérii chce nějaká nová škola do Mary’s Meals zapojit, musí 

se zavázat i k tomuto projektu. Vykácení pralesa v blízkosti 

školy stálo velké úsilí a teď nám ředitelé v jednotlivých ško-

lách hrdě ukazovali řádky nejen s maniokem a další „zelení“, 

kterou pak žákům přidávali k námi dodávaným jídlům, ale 

i s ananasy a dalšími cennými plodinami, které mohli pro-

dávat a získat tak pro školu zoufale potřebné peníze. Další 

obrovský přínos těchto farem spočíval v tom, že celým gene-

racím žáků, kteří většinu dětství strávili ve vysídleneckých 

táborech a mimo zemědělské prostředí, nabízely možnost 

naučit se obhospodařovat půdu.

Jednoho dne v roce 2012 jsme na cestě do nějaké školy 

v Grand Cape Mount přejeli přes elegantní betonový most. 

Joseph mi vysvětlil, že když se tato škola chtěla přihlásit o za-

vedení Mary’s Meals a oni se do ní poprvé vypravili, museli 

tamním obyvatelům sdělit, že je do programu nepřipojíme, 

protože se k nim nedá dostat nákladním autem. O několik 

týdnů později k němu přišli vesničtí starší a prosili ho, aby 

s nimi poslal jednoho člověka od nás a znovu se na cestu 

podíval. Ukázalo se, že přes původně nepřejízdnou říčku se 

teď klene nový betonový most, který tu postavili vesničané. 

Obrovská touha po Mary’s Meals podněcovala k mnoha dob-

rým činům. V každé škole jsme vídali řady žáků s barevnými 
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miskami v rukou, ženy připravující jídlo nad otevřeným 

ohněm a učitele, kteří nám vyprávěli o dětech přicházejících 

do školy vůbec poprvé. Po zavedení Mary’s Meals se počet 

žáků ve školách okresu Grand Cape Mount zvýšil v průměru 

o ohromujících 40 procent.

Když jsme se vraceli z návštěvy několika takových škol, 

zastavili jsme se cestou i u místních představitelů, kteří měli 

na starosti dovážení Mary’s Meals v celé této oblasti. Přijížděli 

jsme sice s více než hodinovým zpožděním, u cesty nás ale 

i tak se širokým úsměvem na tváři a s motorkou po boku vítal 

místní imám, který neúnavně pracoval na tom, aby místní lidi 

pro tuto věc zmobilizoval, a který také zajistil, že jsme dostali 

darem kus půdy, na níž teď stálo skladiště obsluhující celý 

okres. Zavedl nás do velké místnosti zaplněné zástupem trpě-

livých vesničanů, kteří nás vřele vítali. Imám setkání zahájil 

modlitbou, a ještě než jsme místní vybídli, aby nám povědě-

li o svých zkušenostech s Mary’s Meals, jsme představili své 

plány na zapojení všech zbývajících škol v okrese do konce 

tohoto roku. Odpovědí nám byl dlouhotrvající potlesk.

Pak promluvil starší muž s bílým plnovousem a modliteb-

ní čapkou na hlavě. Mluvil velmi procítěně: „Za tuhle zprávu 

jsme velice vděční. Je žalostné sám jíst, když tvůj soused nic 

k jídlu nemá. Když jsem viděl děti, jak tu běhají hladové, sám 

jsem měl hlad. A teď, když vím, že každý den dostávají najíst, 

už hlad nemívám.“
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9. kapitola 

Pozlátko a pravé zlato

Když nám někdo pochlebuje a přitom přehání, poznáme, 

že je to nesmysl, ale když to dělá jenom jemně, líbí se nám to 

a lichotí. 

Fulton J. Sheen

Po celém světě se začínaly otevírat nové dveře a Mary’s 

Meals do nich zvalo podivuhodně rozmanitý zástup lidí. 

V bohatě zdobených rakouských kostelech, na historických 

římských náměstích, na fotbalovém stadionu v Kalábrii, ko-

lem bazénu v Palm Beach i v nápravném zařízení pro mla-

distvé v Glasgow se scházeli lidé s otevřeným srdcem, aby 

si vyslechli naše poselství. Rozmanitost těch, s nimiž jsem 

mluvil, byla ohromující, někdy i úsměvná, a když jsem se 

s nimi seznamoval, objevoval jsem spoustu nečekaných věcí. 

V synagoze jsem přednášel o tom, proč se naše dílo jmenuje 

po židovské matce, na celosvětové konferenci o vzdělávání 

v Abú Zabí jsem měl vystoupit bezprostředně po prezentaci 

protilodních střel Exocet, kterou představil jejich výrobce. 

Na večírku v Los Angeles jsem se seznámil s profesionál-

ním hráčem plážového volejbalu a s kaskadérem v důchodu 

a zdálo se, že oba moje práce fascinuje stejně upřímně jako 

mě ta jejich.

Nevystupoval jsem samozřejmě jenom na vzdálených 

a exotických místech. Mluvil jsem ve stovkách škol i před 
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skupinami věřících ve Skotsku a mnoho lidí jsem oslovil jen 

několik metrů od své kanceláře, když jsem přednášel pro 

skupinky přicházející na duchovní obnovu do Craig Lodge. 

Když jsem s přednáškami neochotně začínal, nejvíce mě dě-

sily ty ve školách. Nakonec jsem si ale právě tyto nejvíc oblí-

bil. A nejraději jsem měl tu část, během níž mi žáci a studenti 

mohli klást dotazy. Obvykle byly upřímné a srdečné, někdy 

mě ale docela překvapily.

„Viděl jste někdy zabijáckou včelu?“ byl jeden z těch, při 

jehož zodpovězení jsem se docela zapotil, abych řekl víc než 

jenom jedno slovo.

Na školácích mám nejraději to, že jim naprosto chybí cy-

nismus a že od svého rozhodnutí něco udělat nemají daleko 

ke skutečnému činu. Připadá jim samozřejmé, že žádné dítě 

by nemělo chodit do školy hladové, a jasně vidí, že pro to oni 

sami mají a můžou něco udělat. Odkládání věcí na později 

nechávají dospělým.

I když se domácí podpoře na místní úrovni dařilo, pomoc 

přicházející z celého světa se rozvíjela ještě rychleji. V roce 

2006 jsme otevřeli první z mnoha evropských poboček Ma-

ry’s Meals v Německu a v roce 2008 se Mary’s Meals usadilo 

ve Spojených státech. Pomohla tomu skupina skvělých lidí 

v Miami – městě, kde jsem se v té době často zastavoval ces-

tou na Haiti. Milona se mi kdysi svěřila, že má na Floridě 

přátele, se kterými se seznámila díky Medžugorje, a že mi na-

bízejí, abych u nich přespával. A tak jsem se seznámil s Lour-

des Guitierezovou, s její dcerou Lourdes Fanjulovou a s jejich 

kamarádkou Lourdes Diegovou. Nikdy předtím jsem se ne-

setkal s někým, kdo by měl toto krásné křestní jméno, a tak 

jsem přemýšlel, jak se od něj tvoří množné číslo – zvlášť poté, 

co se z těchto tří žen staly nejen naše přítelkyně, ale i zaklá-

dající členky dozorčí rady Mary’s Meals v USA. V radě s nimi 
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zasedli ještě manželé Michelle a Albert Holderovi a společně 

jsme se pustili do úkolu šířit v Americe povědomí o našem 

díle – aniž bychom mohli tušit, že se brzy stane něco, co nám 

tuhle práci výrazně ulehčí.

Na jaře roku 2010 nám do Mary’s Meals zavolali ze sídla 

CNN v New Yorku a oznámili mi, že jsem byl vybrán jako 

jeden z „Hrdinů CNN“. Vysvětlili mi také, že kvůli tomu 

musí natočit a odvysílat pár krátkých filmů o mně a o Ma-

ry’s Meals, a zeptali se, jestli k nám během příštího týdne 

můžou poslat štáb. Po prvním úleku nad nálepkou „hrdina“ 

jsme všechno přehodnotili a došli jsme k závěru, že je to ta 

naprosto nejúžasnější příležitost, jakou jsme kdy měli, šířit 

povědomí o naší práci zvlášť v Severní Americe. Místní dár-

ci nám už ostatně o „Hrdinech CNN“ sami říkali. Proto jsme 

přikývli a už za několik týdnů se příběh Mary’s Meals vysílal 

v milionech domácností po celém světě. O několik měsíců 

později mi znovu volali ze CNN, tentokrát s oznámením, že 

mě skupina vážených porotců vybrala za jednoho z deseti 

„Top hrdinů“ roku. Nejvíc mě dojala informace, že jedním 

z porotců byl i Muhammad Ali. A tak jsme dostali pozvánku 

do Los Angeles na hvězdami zaplněný galavečer, který se měl 

vysílat v televizi. Do Skotska dorazil další filmový štáb a vy-

dal se se mnou i na Haiti, aby natočil krátký film, který se 

měl na večeru vysílat. Za několik týdnů jsme pak s Julií přijeli 

do Los Angeles – poněkud nervózní a také trochu rozechvělí.

V hotelu nás seznámili s devíti dalšími „hrdiny“, které 

jsme v té době už znali z webu CNN. Někteří z nich nám 

skutečně připadali jako opravdoví hrdinové. Na webových 

stránkách byl představen Evans Wdongo, mladý Keňan, který 

vymyslel jednoduchou lampičku napájenou sluneční energií, 

aby si africké děti mohly doma číst a dělat domácí úkoly i ve-

čer. Byla tam Anuradha Koiralová, která se angažovala v boji 
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proti sexuálnímu zneužívání nepálských žen a dívek a proti 

obchodování s nimi, nebo Dan Walrath, Texasan, který stavěl 

domovy pro raněné válečné veterány z Iráku a Afghánistánu. 

Setkání s těmito pozoruhodnými lidmi, kteří se v prostředí, 

kde jsme se všichni ocitli, zdáli být stejně rozpačití jako my, 

bylo nesmírně milé. Jak se slavnostní okamžik blížil, připo-

mínal jsem Julii, že mě musí upozornit na všechny slavné 

lidi, se kterými bychom mohli přijít do kontaktu. Moje na-

prostá neobeznámenost s celebritami bavila už nějakou 

dobu všechny kolegy v Mary’s Meals a já jsem byl nervózní, 

že svou neznalostí někoho urazím. V rámci přípravy na tuto 

událost se náš skotský tým pustil do zjišťování co a jak a pak 

mi oznámili, že při slavnostním večeru dostane každý „hrdi-

na“ do páru jednu slavnou osobnost, která mu cenu předá. 

Zjistili, že mezi celebritami je i Gerard Butler, hollywoodský 

herec původem ze Skotska, a prorokovali mi, že do páru do-

stanu právě tohoto svého krajana.

Lidé ze CNN nás všechny odvedli na místo konání, do 

proslulého Shrine Auditorium, kde se v minulosti udělovaly 

televizí přenášené ceny, jako je Oscar a Grammy, a budovou 

nás provedli. Dali nám také podrobnější informace k zítřejší 

slavnosti a udělali jsme si nějaké zkoušky na jevišti. Zároveň 

jsme se dozvěděli, že kromě třítisícového publika plného 

hvězd, které bude na ceremonii přítomno, bude galavečer 

sledovat nejspíš kolem šestnácti milionů diváků po celém 

světě. A dostali jsme i pokyn, že na děkovnou řeč po přijetí 

ceny má každý z nás přesně 45 vteřin: pokud tento čas pře-

táhneme, jednoduše to vystřihnou. Já jsem měl přijít na řadu 

první. Lidé z televize mi řekli, že film, který natočili o Mary’s 

Meals, je velice působivý, a tak mám pronést první děkovnou 

řeč. Začal jsem být v tom okamžiku silně nervózní. Od chví-

le, kdy jsem si před několika týdny uvědomil, jak obrovská 
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příležitost se nám naskýtá, jsem byl přesvědčený, že ve své 

řeči musím za toto dílo vzdát díky Bohu a Panně Marii. Měl 

jsem trochu obavy, že editoři v CNN to nebudou chtít pustit, 

byl jsem si ale jistý, že i tak to mám udělat.

Když jsme se následujícího večera s Julií, která mi pev-

ně svírala paži, vydali na místo, cítil jsem se už trochu líp. 

Na sobě jsem měl kilt a přes něj tátův nejdivočejší sporran.3 

Pak přišel první z řady bizarních okamžiků. Odvedli mě do 

zákulisí na „make-up a česání“. Byla to pro mě nová a nepří-

jemná zkušenost. Jakási přátelská paní mi do vlasů nanášela 

gel a já jsem vzpomínal na větrné dny strávené na rybí farmě, 

na mořskou pěnu, těžké nepromokavé pláště a vlněné čapky 

i na to, jak jsem za celý den nemusel promluvit s jediným 

člověkem. Poté nás odvedli do první řady. Julie vypadala ješ-

tě nádherněji než obvykle. Cítil jsem, že se mi vrací odvaha. 

Jen o několik míst dál seděl Jon Bon Jovi, který měl při cere-

moniálu zpívat. Potěšilo mě, že jsem poznal aspoň jednoho 

slavného člověka – o to víc, že se se mnou dal do řeči a mluvil 

vřele a přátelsky.

Slavnost začala, moderoval ji Anderson Cooper (i toho 

jsem poznal!) a jako první vystoupil na scénu Gerard Butler, 

aby mě představil. Náš skotský tým se v tomhle tipu nespletl, 

což bylo skvělé, protože jsem tím pádem i věděl, o koho jde. 

Vyvíjelo se to výborně. Gerard přečetl krátký text, ve kterém 

mě představil a dost mi při tom lichotil, a pak se promítal 

film o Mary’s Meals. Opravdu se moc povedl a lichotil nám 

ještě víc. A potom jsem vstal já, abych převzal cenu – hezký 

kousek dřeva s vyrytým nápisem. Polknul jsem, abych trochu 

3 Malá kožená brašna nošená ke kiltu – skotské sukni – a nahrazující kap-

sy. Zpravidla je vyráběna z kůže či kožešiny a může být různě zdobená. 

[Pozn. překl.]
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rozhýbal svůj nemožně vyschlý krk, a lidem v sále i šestnác-

ti milionům diváků jsem oznámil, jak jsem šťastný, že cenu 

můžu převzít jménem tisíců těch, kdo se do naší práce zapo-

jují, a že jsem přesvědčený o tom, že naši vizi, aby každé dítě 

dostalo každý den jídlo tam, kde se vzdělává, je možné napl-

nit. A poděkoval jsem Bohu a také Panně Marii, Ježíšově mat-

ce, která sama vychovávala dítě v chudobě a poznala, jaké to 

je být na útěku, za její inspiraci a lásku. Musel jsem se trefit 

do pětačtyřiceti vteřin, protože to odvysílali nesestříhané!

Jen co jsme odešli z jeviště, Gerard mi začal energicky 

třást rukou a povídal: „Musím ti něco říct, to tě fakt pobaví. 

Včera jsme tu měli zkoušku na dnešní večer. Někdy v půlce 

té části scénáře, kde se píše o tobě, mně najednou blesklo 

hlavou: ‚Počkat, to je přece ten chlápek, co mi o něm máma 

v jednom kuse povídá.‘ Pořád mi totiž volá a opakuje, že se 

s tebou musím sejít. Slyšela tě před pár měsíci na nějaké akci 

v Glasgow a od té doby pořád mluví o Mary’s Meals.“

Ruku mi podal i jeho agent a zasmál se: „To je fakt. Mu-

síme vás a Gerarda společně vyfotit a poslat jí to, jinak budu 

mít velké problémy.“

Podařilo se jim celou situaci odlehčit a rozesmáli jsme se. 

Zapózovali jsme pro několik fotek a přitom se ukázalo, že oba 

fandíme stejnému klubu – Glasgow Celtic. Pak jsme se rych-

le vrátili na svá sedadla, aby nám neutekl zbytek ceremonie.

O přestávce vznikl další důvod k veselí. Gerard za námi 

přišel, aby se seznámil s Julií, a z nějakého důvodu s ním 

byla i Demi Moorová. Jenže právě kvůli ní si mě Julie a můj 

mladší bratr Mark už několik let dobírali. Nejspíš jsem kdysi 

dávno, při sledování nějakého filmu s Markem, poznamenal 

něco o tom, že je krásná, a on to zlomyslně prozradil Julii. 

Oba od té doby nikdy nevynechali příležitost, aby se poba-

vili na můj účet, kdykoli se Demi Moorová objevila v televizi 
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anebo prostě padlo její jméno. A teď tady stála a představo-

vala se mi. V očích měla slzy, protože ji dojal film o Mary’s 

Meals, který před chvílí viděla. Políbila mě na tvář a blaho-

přála k naší práci. Už si nevzpomínám, co jsem jí na to řekl, 

ale určitě to byl nějaký nesmysl. Když jsme se vrátili na svá 

místa na druhou část večera, Julie se strašlivě rozesmála. Za 

celkovou vítězku vyhlásili Anuradhu a já jsem byl rád nejen 

proto, že to, čemu se věnuje, je nesmírně důležité, ale i proto, 

že je to impozantní a důstojná žena.

Po oficiálním programu nás zavedli na „after party“ 

a tam každý z nás dostal přidělený jeden kout, kde mohl po-

sedět s přáteli a kde nás mohli najít ti, kdo si s námi chtěli 

popovídat. Všechny celebrity se vytratily hned po skončení 

galavečera, Gerry a jeho agent s námi ale k naší veliké rados-

ti zůstali. Ti, kdo se mnou chtěli prohodit pár slov, vytvořili 

menší frontu. Záhy jsem odhalil, že jim ani tak nešlo o to, 

aby se mnou mohli mluvit, ale chtěli se se mnou vyfotogra-

fovat, protože jsem měl na sobě kilt. Několik dalších hodin 

trvalo, než fronta dospěla do konce, a já jsem pózoval pro 

fotky s nejrůznějšími lidmi. Neobyčejné bylo setkání se sku-

pinou chilských horníků, kteří tehdy byli slavní po celém 

světě. Po šedesát devět dní zůstali uvězněni hluboko pod 

zemí a celý svět to sledoval a modlil se za ně. I moje děti se 

za ně modlily každý večer po těch několik týdnů, než byli 

z dolu zachráněni. Nečekané setkání s muži, jejichž utrpení, 

statečnost i úžasnou záchranu jsme sledovali v přímém pře-

nosu, nás teď nadchlo.

Toho večera jsem aspoň maličko okusil, jak asi vypadá 

život člověka, který je slavný. Několik hodin jsem se bavil, 

zásluhu na tom ale mělo vědomí, že se ráno vrátím k obyčej-

nému životu. Zdálo se mi, že být hvězdou musí být pro kaž-

dodenní život strašně nebezpečné. Už po několika hodinách 
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jsem se cítil zmatený a dezorientovaný, jako bych si najed-

nou nebyl jistý tím, kdo vlastně jsem, protože všichni kolem 

se chovají, jako bych byl někdo jiný. Samozřejmě kromě Ju-

lie a také našich dobrých přátel z Floridy, Iowy a New Yor-

ku, kteří se tam k nám přidali. Možná je právě tohle jediná 

možnost, jak si slavní lidé můžou uchovat duševní zdraví 

a štěstí – mít kolem sebe milující rodinu a přátele, kteří jim 

připomínají, kým doopravdy jsou. Vlastně to tak trochu platí 

pro nás pro všechny, ať už jsme slavní, anebo nejsme. Kaž-

dopádně jsem se na druhý den cítil skvěle, když jsem zase 

oblékl svoje džíny a vydal se s Julií do ulic, směrem k „An-

dělské katedrále“. Původně jsem navrhoval, abychom si šli 

prohlédnout Hollywood, ale Julie měla za to, že „hvězdného 

prachu“ už bylo na jeden víkend až až. A tak jsme místo toho 

tiše seděli v kostele, děkovali Bohu za tuhle mimořádnou ví-

kendovou pauzu a snažili se ji trochu zpracovat předtím, než 

se vydáme zpátky domů a budeme o tom vyprávět dětem.

O několik týdnů později, bylo krátce před Vánoci, mi Ger-

ry zničehonic zavolal. V Los Angeles nám slíbil, že až bude 

někdy doma ve Skotsku, vezme k nám svou mámu. Já jsem 

ho ale nebral vážně.

„Tak jsem na cestě – budeme tam za pár hodin,“ oznámil 

mi a zavěsil. Ještě nikdy jsem mezi děvčaty v naší kanceláři 

nezažil takové rozrušení! A už zakrátko kvůli fotkám Gerard 

pózoval s nimi i se všemi, které potkal. Od té doby je naším 

přítelem a nejrůznějšími způsoby pomáhá šířit povědomí 

o naší činnosti.

Pár měsíců po slavnostní události v CNN jsem dostal 

e-mail od nějaké Kanaďanky. Psala, že ceremoniál viděla v te-

levizi a velice ji zaujalo, když jsem v poděkování zmínil Ma-

rii, Ježíšovu matku, a že se proto začala o naši práci víc zají-

mat. Pustila se do výroby růžencových náramků a prodávala 
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je, aby pro nás získala prostředky. Každým prodaným náram-

kem zajistila jídlo na rok pro jedno dítě. Vysvětlovala, že je 

krátce v důchodu a že předtím pracovala jako učitelka v oko-

lí Toronta, a ptala se, jestli bychom nechtěli otevřít Mary’s 

Meals v Kanadě jako fundraisingovou organizaci. Byla si jista 

tím, že naši práci by lidé přijali dobře a podporovali by ji. 

Bridgid i její manžel Mike se časem stali našimi dobrými přá-

teli. Když jsem se tam poprvé vydal, abych se s nimi setkal, 

uchvátil mě neobyčejný dar, který Bridgid měla – hluboký po-

koj a radost. Hromadu svých přátel i další lidi, kteří v Kana-

dě podporovali Mary’s Meals, sezvala na grilování, aby se se 

mnou mohli seznámit. Bylo krásné, slunné odpoledne a Brid-

gidinou zahradou se nesl smích. Na konci setkání jsem měl 

jasno v tom, že Bridgid, kterou všichni její známí měli rádi 

a respektovali ji, je ideální ředitelkou našeho díla v Kanadě. 

Zapůsobilo na mě její odhodlání přejít od řečí k činům. Když 

pak všichni odešli a dům ztichl, Bridgid se mi svěřila, že má 

rakovinu v terminálním stadiu.

„Nevím, kolik mám času, ale teď se cítím skvěle,“ rozzá-

řila se. „Chci to udělat pro Mary’s Meals – v čase, který mi 

Bůh dá – a vím, že taky Mike chce, abych se do toho pustila. 

Odešel předčasně do důchodu, aby mohl být se mnou a po-

máhat mi.“

Za nějakou dobu jsme ve Skotsku uspořádali setkání 

pro naše fundraisingové skupiny z celého světa. Taky Brid-

gid a Mike se vydali na svou první návštěvu Dalmally. Jako 

vždycky jsme program zahájili modlitbou a představováním 

se. Bridgid se postavila a svěřila se nám s pozoruhodným 

příběhem. Vyprávěla, že se rozhodla cestovat do Skotska 

přes Londýn, aby mohla navštívit svou tetu, kterou už dlou-

ho neviděla. Než v Torontu nastoupila do letadla, jí zavolala, 

aby jí oznámila, kdy přijede, a zmínila se také o tom, že se 
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v Londýně zdrží jenom krátce, protože cestuje na setkání Ma-

ry’s Meals ve Skotsku. Když Bridgid zavěsila, vyhledala si teta 

naše webové stránky. Zrovna u ní byl člověk, který jí chodil 

mýt okna, a ona mu web ukázala.

„Slyšel jste někdy o Mary’s Meals? Zdá se mi to úžasné.“

„Slyšel? Jestli jsem o něm slyšel?“ odvětil užaslý mladík. 

„Kdyby nebylo Mary’s Meals, nebyl bych tady. Pocházím 

z Malawi. Kdyby nám tam nedávali jídlo, nechodil bych do 

školy. A tak bych se nikdy nedostal na univerzitu v Londýně. 

Jen díky tomu jsem tady.“

Takové pozoruhodné příběhy a vazby často doprováze-

ly setkání naší rozptýlené rodiny Mary’s Meals a utvrzovaly 

všechny ve vědomí přináležitosti a v povolání k této práci. 

Někdy jsme tato setkání pořádali v Medžugorje. Jak se naše 

dílo šířilo a počet skupin Mary’s Meals stoupal, snažili jsme se 

zajistit, aby bez ohledu na to, že pocházíme z nejrůznějších 

prostředí a hlásíme se k různým církvím a náboženstvím, nás 

všechny spojovala stejná vize, stejné poslání a hodnoty. Při 

práci nám nezáleželo jen na výsledcích, ale důležitý byl pro 

nás rovněž způsob, jakým jsme jich dosáhli. Proto jsme se 

chtěli sejít ve vesnici, kde se před mnoha lety naše dílo zrodi-

lo, a tady se od sebe navzájem učit. Na rohu ulice pořád stál 

obchůdek, kde jsme s Fergusem v roce 1992 poprvé vyložili 

dary z našeho Land Roveru, a jen kousek odsud byl sál, kde 

jsme uskutečnili jedno takové setkání v roce 2009. Jak barev-

ná a rozmanitá rodina se z nás za tu dobu stala!

Kromě početného týmu zaměstnanců, dobrovolníků 

a podporovatelů ze Skotska jsme měli zástupce z Malawi, Li-

bérie, Chorvatska, Anglie, Walesu, Irska, Filipín, Ugandy, Itá-

lie a Německa. S přednáškami o tom, jak se do Mary’s Meals 

zapojují, vystupovali podnikatelé, kněží-misionáři, jeden 

vizionář, jeden napravený zločinec a jedna arcivévodkyně. 
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Všechny jsme vybízeli, aby se svěřili se svými životními pří-

běhy a nemluvili jen o současné práci. Byly to nesmírně obo-

hacující a dojemné chvíle.

John Pridmore k nám promluvil jako předseda Mary’s 

Meals v Irsku. Dřív býval známým gangsterem a žil v Londý-

ně, ale poté, co málem někoho zabil v hospodě, prožil hlubo-

ké duchovní obrácení. Rok strávil v komunitě mladých lidí, 

která žije v našem domě modlitby v Dalmally, a potom se 

roz hodl zasvětit svůj život tomu, aby mladým lidem svědčil 

o Boží lásce. Napsal přitom několik knih, mezi nimi i velmi 

úspěšný titul From Gangland to Promised Land („Ze světa 

zločinu do země zaslíbené“), a stal se známým řečníkem na 

nejrůznějších veřejných akcích. Společně s komunitou, kte-

rou v Irsku založil, se rozhodli ujmout se Mary’s Meals jako 

zvláštního projektu. I když sami žijí jenom z Boží prozřetel-

nosti v podobě sbírek, které se pro ně konají tam, kde před-

nášejí, požádali, aby tyto sbírky byly věnovány právě Mary’s 

Meals – s důvěrou, že Bůh se o ně postará jinak. A on to sku-

tečně udělal. Po celém Irsku se vzedmula obrovská vlna pod-

pory naší práce a povědomí o ní se lavinovitě šířilo. Zásluhu 

na tom měl příklad a slova Johna i jeho přátel.

Podobně jímavé a důležité promluvy měla i Željka Mar-

kićová, když nám popisovala dění v chorvatské pobočce 

Mary’s Meals. I ona patřila mezi naše dávné a drahé přátele, 

protože byla dcerou dr. Marija Živkoviće, úžasného člověka, 

se kterým jsme spolupracovali v prvních letech, když jsme 

vozili humanitární pomoc pro uprchlíky v Chorvatsku. Želj-

ka i její přátelé tehdy v Záhřebu prohlašovali, že až se jed-

nou poměry v Chorvatsku zlepší, budou také oni pomáhat 

potřebným lidem v dalekých zemích. Po válce jsme kontakty 

přerušili, o několik let později nás ale už jako úspěšná pod-

nikatelka i se svou rodinou navštívila ve Skotsku. Ona i její 
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manžel Tihomir, který byl lékař, a jejich čtyři synové se za-

jímali o naši práci a chtěli vědět všechno o tom, jak funguje 

a jak se vyvinula do podoby Mary’s Meals. Při vyprávění nám 

viseli na rtech.

„Nastal čas splnit dřívější slib,“ řekla pak. „V Chorvatsku 

teď nastaly lepší časy a je tam spousta lidí, kteří by podpořili 

pomoc hladovějícím dětem. Měli bychom jim ukázat Mary’s 

Meals, aby to mohli udělat.“

A přesně to také spolu s několika svými přáteli ze Záhře-

bu zařídila. Za nějakou dobu podporovaly Mary’s Meals tisíce 

Chorvatů. A když jsem poslouchal její vyprávění během na-

šeho společného setkání v Medžugorje, uvědomil jsem si, že 

Željka se na naši práci dívá ojedinělým pohledem.

„Vzpomínám si, jak Julie a Magnus přijeli do Chorvatska 

se svým malým náklaďákem. Pomáhali jsme s distribucí dět-

ského oblečení a plenek, které s sebou přivezli. Užitek z této 

pomoci měli mnozí mí přátelé – i já sama. A dnes provozu-

jeme Mary’s Meals v Chorvatsku, aby se pomoc dostala také 

k ostatním lidem v nouzi.

Při této práci je zásadní, abychom uměli dávat a zároveň 

přijímat. Je důležité chovat se k těm, kdo naši pomoc přijíma-

jí, se stejným respektem jako k těm, kdo ji dávají.“

Na některé části našeho týdenního programu se k nám 

přidávali poutníci, kteří zrovna v Medžugorje pobývali. Jed-

nou z nich byla i jistá Ellen Millerová z Iowy, která si o pře-

stávce mezi jednotlivými bloky popovídala u kávy s Julií. Vy-

světlila jí, že společně s kamarádkou pořádá ve svém městě 

Des Moines konferenci s názvem „Kristus, život náš“. Byly 

odhodlány naplnit basketbalový stadion tisícovkami lidí a teď 

hledaly nějaké řečníky.

„Myslíš, že by k nám tvůj manžel příští rok přijel? Posta-

ráme se ti o něj, to slibuju!“ nadhodila Ellen mé ženě, protože 
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rychle přišla na to, že nejlepší způsob, jak mě k něčemu pře-

mluvit, je přimět Julii, aby mi o tom řekla ona.

A tak jsem se v září 2010 ocitl na letišti v Des Moines, 

kde na mě čekal Ellenin usměvavý syn Mike a celý víkend 

se o mě staral. Na druhý den jsem ráno přijel na stadion – 

stejně jako další čtyři tisíce lidí, kteří se chtěli zúčastnit kon-

ference. Ohromilo mě množství mladých lidí i modlitbou 

prostoupená atmosféra. Odpoledne jsem dostal příležitost 

povědět jim příběh Mary’s Meals a na závěr přišly k našemu 

stánku stovky lidí a ptaly se, jak můžou pomáhat. Od rodiny 

Millerových i dalších dobrých lidí, se kterými jsem se setkal, 

jsem odjel plný silných dojmů a neměl jsem přitom nejmen-

ší tušení, jakou lavinu jsme právě v Iowě spustili. V násle-

dujících měsících a letech se tímto státem i v jeho okolí ne-

uvěřitelným tempem šířila různá lokální hnutí Mary’s Meals. 

Začalo nás podporovat množství škol a farností. Tisíce lidí 

rozšířily naše řady jako dárci, dobrovolní řečníci nebo ti, kdo 

se za naše dílo modlí. Rozjelo se mnoho spontánních fund-

raisingových kampaní. Ellen s přáteli nechala vyrobit trička, 

školáci je pak prodávali po tisících a zisk za každé z nich 

zajistil jídlo pro jedno dítě na celý rok. Moje krátká návštěva 

v Iowě přinesla i další překvapivé ovoce. Rád jsem si poví-

dal s Mikem, Elleniným přátelským a veselým synem, který 

mě během onoho víkendu vozil. Řekl mi tehdy, že zrovna 

končí vysokoškolské studium financí a chce nastoupit do 

obchodního řetězce, kde pracuje i jeho otec. Zdál se být z té-

hle vyhlídky nadšený. Také se se zájmem vyptával na Mary’s 

Meals. Jen několik týdnů po mé návštěvě mi zavolal a řekl 

mi, že od našeho setkání hodně přemýšlel a modlil se, a ze-

ptal se, jestli by Mary’s Meals nepotřebovalo pomoc od ně-

koho, kdo se vyzná ve financích. Jeho nabídka mě ohromila. 

Odpověděl jsem, že bychom takového člověka potřebovali 
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pro týmy na Haiti nebo v Libérii. Mike na to řekl, že by rád 

pracoval jako dobrovolník na obou místech. Začali jsme nej-

dřív počítat s Haiti, ale pak jsme ho kvůli změnám v našem 

liberijském týmu požádali, jestli by nemohl odjet raději tam. 

Souhlasil bez váhání a už zanedlouho se ocitl v Tubmanbur-

gu jako důležitý člen našeho tamního týmu. Časem se z něj 

stal placený zaměstnanec a pro Mary’s Meals od té doby pra-

cuje doposud.

Čím dál víc jsem si uvědomoval, že hlavní role v těch nej-

úžasnějších iniciativách shánějících finanční prostředky se 

ujímají především mladí lidé. Mezi posluchači v Iowě seděla 

mně v té době naprosto neznámá dvanáctiletá dívka Allison 

Ockenfelsová z malé farmářské osady na severu. Dozvěděla 

se o naší kampani „Sponzoruj školu“. Sebrané prostředky 

v rámci této kampaně můžou zajistit Mary’s Meals pro jednu 

školu v Malawi. Allison se nezalekla cílové částky dvanáct ti-

síc dolarů a začala je sbírat ve své vesnici. Když jsem se o ní 

doslechl, měla už tuto sumu pohromadě a začala vybírat na 

druhou školu! Zeptala se mě, jestli bych její rodinu nemohl 

navštívit, až zase budu v Iowě. Rád jsem přikývl.

Ockenfelsovi žili na konci prašné cesty, táhnoucí se mezi 

zvlněnými kukuřičnými poli, daleko od všech měst. Zůstal 

jsem u nich přes noc a dozvěděl se přitom, že Allison a její 

dva bratři se učí doma. Jejich otec prodával použité obrov-

ské kombajny – kousek za domem jich měl zaparkovanou 

dlouhou řadu. Jejich domácí strava mi chutnala a líbil se mi 

i prostý, láskyplný rodinný život, o který tvrdě usilovali. Ve-

čer mě vzali do svého farního kostela, malé dřevěné stavby 

vzdálené několik kilometrů od jejich domu. Byl zaplněný do 

posledního místa a každý, kdo v něm seděl – lidé sem při-

tom přijížděli i z velké vzdálenosti –, věděl o Mary’s Meals 

a podporoval Allison, když pro ně sháněla peníze. Celá tato 
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farmářská komunita, tito lidé pěstující potraviny, si poselství 

Mary’s Meals vzali k srdci mimořádným způsobem.

Na druhý den večer jsem měl mluvit v centru Chicaga, 

doma u lidí, které jsem znal už z dřívějška. Mí noví přáte-

lé Ockenfelsovi trvali na tom, že mě dovezou až na místo, 

přestože to pro ně znamenalo pětihodinovou cestu. Během 

cesty jsem se dozvěděl, že Allison a její bratři ve „Větrném 

městě“ nikdy nebyli, a mě těšilo, že můžu být u tohoto dob-

rodružství s nimi. Mí hostitelé v Chicagu patřili mezi první, 

kdo v USA začali pro Mary’s Meals shánět peníze, a už třetím 

rokem vytrvale podporovali jednu konkrétní školu v Mala-

wi. Žili v elegantním bytě mezi slavnými a úchvatnými chi-

cagskými mrakodrapy. Od publika, ke kterému jsem mluvil 

předchozího večera, se ti, kdo se v jejich bytě sešli, nemohli 

víc odlišovat. Místo bohabojných farmářů jsem činnost Ma-

ry’s Meals popisoval skupině masérů, veganských šéfkucha-

řů, kosmetiček a politiků. Peníze se nevhazovaly do košíku, 

ale vybíraly se při dražbě věcí, které lidé pro tuto příležitost 

darovali: uměleckých děl, vzácných knih, poukazů na ma-

sáž nebo na večeři v restauraci. Všichni lidé byli velice milí 

a pomohli k tomu, aby se Mary’s Meals mohlo provozovat na 

další škole.

Vypadalo to, že lidé dokážou v jakékoli situaci najít způ-

sob, jak nás podpořit. Jakýsi David z věznice v Kansasu po-

slal Patty z naší kanceláře v New Jersey dar ve výši pěti dola-

rů a s nimi tento lístek:

Drahá Patty,

doufám, že dobrý Bůh Vám a celému programu Mary’s Meals 

žehná, a modlím se za to. Možnost dát to málo, co mám, mě 

obrovsky proměnila. Když mi teď na účet přijdou nějaké pe-

níze, jako první z nich posílám pět dolarů na Mary’s Meals. 
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Směju se při myšlence, že tam venku mě nikdy ani nenapad-

lo, abych někdy něco dal potřebným. Ještě jednou díky za to, 

že se snažíte ovlivňovat život druhých lidí. I na mě má Mary’s 

Meals vliv. Bůh opravdu působí tajemnými cestami.

A David skutečně přispíval pravidelně, a začal dokonce mezi 

svými spoluvězni pořádat sbírky, jejichž výtěžek nám pak 

posílal.

Dostávali jsme každý den čím dál víc pozvánek a pro mě 

bylo stále těžší se rozhodnout, kterou z nich mám přijmout. 

V té době už fungovala rozvinutá síť skvělých dobrovolníků-

-řečníků, kteří byli vždycky připraveni vyrazit a promluvit 

o naší práci, někdy ale – zejména při pozvánkách ze zámo-

ří – lidé čekali, že přijedu já osobně. Jednoho dne ve mně 

vzbudila obrovskou zvědavost pozvánka do Abú Zabí. Od 

jedné tamní farnosti jsme dostávali značně vysoké příspěvky, 

a protože jsem chtěl poděkovat tomu, kdo za ně byl odpověd-

ný, rozhodl jsem se tam vyrazit.

Když jsem přicestoval do Dubaje, vydal jsem se do jedno-

ho nákupního centra, kde jsem se měl sejít se svými hostiteli. 

Přišel jsem s předstihem, posadil se v kavárně a začal telefo-

novat. V první chvíli mě nenapadlo, že člověkem, se kterým 

se tu mám sejít, je žena sedící u stolku naproti mně. Pak jsem 

si ale všiml, že jedno z děvčátek, která jsou s ní, má na sobě 

tričko s nápisem „Mary’s Meals“. Ve stejný okamžik žena za-

slechla, že mluvím se skotským přízvukem, zamávala na mě 

a usmála se.

„Jmenuju se Catherine. Doufala jsem, že vás poznám 

podle toho pořadu na CNN,“ řekla, „ale bylo to černobílé.“ 

Snažil jsem se přijít na to, co tím myslela, ale to už mě roz-

tomilé holčičky vzaly a společně jsme proběhli celé nákupní 

centrum ibn Battúty, během čehož jsem se dozvěděl spoustu 
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věcí o cestovateli toho jména a také dostal výborný mražený 

jogurt. Pak jsme se vydali přes poušť do jejich domova v Abú 

Zabí. Po cestě mi hostitelky připomněly, že Mary’s Meals do 

Spojených arabských emirátů uvedla sestra Ligouri, indická 

řeholnice, která před několika lety žila v Anglii a zúčastni-

la se duchovní obnovy v Craig Lodge. Během pobytu u nás 

slyšela o Mary’s Meals, a když se přestěhovala do Abú Zabí, 

představila ho své nové farnosti svatého Josefa, kde měla 

 působit.

„Vrátíme se právě včas na večerní bohoslužbu a vy bu-

dete moci lidem poděkovat,“ řekla mi Catherine, když jsme 

vjížděli do města.

Byl všední den a já jsem si představoval, že se mše zú-

častní pár starších pravidelných věřících. Uvažoval jsem, 

jestli v té malé skupince bude i náš zámožný dobrodinec 

se zásluhami o obrovské sumy, které jsme odsud přijímali. 

Když jsme přijeli ke kostelu, stál na jeho nádvoří obrovský 

zástup lidí. Nejdřív mě napadlo, že to s námi nebo s večerní 

mší nemá nic společného, pak mi ale Catherine vysvětlila, 

že to všechno jsou farníci. Sešlo se tu přes patnáct set lidí, 

mnohem víc, než kolik se jich mohlo vejít do kostela, a proto 

se bohoslužba toho večera slavila venku. Do vroucně zpíva-

né vstupní písně se krásně mísilo pozvání k modlitbě z ja-

kési nedaleké mešity. Lidé, kteří zpívali na nádvoří kostela 

všude kolem mě, byli v naprosté většině imigranti z Indie, 

Filipín a  Afriky.

Na konci mše svaté jsem dostal možnost poděkovat vě-

řícím, kteří bouřlivě tleskali, když jsem oznámil, že Mary’s 

Meals v současnosti krmí denně víc než půl milionu dětí. 

S některými lidmi jsem si pak ještě chvíli povídal a ukázalo 

se, že obrovské dary přicházející z Abú Zabí se ve skutečnosti 

skládají z tisíců drobných příspěvků těchto těžce pracujících 
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a špatně placených dělníků, kteří kvůli zaměstnání opustili 

svou domovinu. Zjistil jsem, že většinu peněz vybraly děti 

těchto farníků při nejrůznějších aktivitách, které si zorgani-

zovaly, například sbírání mincí v postní době. Řekli mi i to, 

že nejaktivnější z nich byla Nyapthala, dívka se širokým 

srdcem, která mi před cestou přes rozpálenou poušť koupila 

mražený jogurt.

Allison, Nyapthala a další děti po celém světě sháněly pe-

níze pro Mary’s Meals mimořádnými způsoby. Když se Mi-

lona vrátila z cesty do Itálie, kde přednášela pro naši novou 

fundraisingovou skupinu, popisovala nám, jak v Modeně děti 

na poli za školou sázejí dýňová semínka a zralé dýně potom 

prodávají, aby tak získaly prostředky, za které se nějaké dítě 

kdesi daleko od nich bude moci najíst.

A v Brightonu zatím sedmiletý chlapec jménem Charlie 

Doherty přesvědčoval svou mámu, že nestojí o žádné naro-

zeninové dárky, a prosil ji, aby peníze místo toho poslala na 

Mary’s Meals. Pak začal shánět prostředky i jinak. Dal dohro-

mady skupinu přátel a společně uplavali vzdálenost rovnající 

se maratónskému běhu. Charlie se ani tehdy nezastavil a pře-

svědčil maminku, aby podnikli sponzorovanou cyklojízdu ze 

svého domova na jihu Anglie až do Glasgow. Podobně jako 

Allison z Iowy se rozhodl sponzorovat školu v Malawi a ča-

sem nasbíral dostatek peněz, aby se v jedné velké škole moh-

lo každý den podávat tisíc jídel.

Snad nejvelkolepějším příkladem dětských iniciativ pro 

Mary’s Meals byla v roce 2012 aktivita devítileté skotské dív-

ky Marthy Payneové, která založila blog pojmenovaný Never 

Seconds („Druhou porci nikdy“) a začala tam psát o tom, co 

dostávají ve školní jídelně. Každé jídlo hodnotila podobně, 

jako se to dělá v recenzích restaurací. Na základě kvality, pro-

spěšnosti pro zdraví a počtu nalezených vlasů ho na svém 
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„jídlometru“ známkovala na stupnici od jedničky do desítky. 

Blog si našel obrovské množství čtenářů. Já jsem se o jeho 

autorce dozvěděl tak, že mě její dědeček, oddaný a aktivní 

dobrovolník Mary’s Meals v Edinburghu, poprosil jejím jmé-

nem o rozhovor. Vysvětlil mi, že jeho vnučka teď prostřednic-

tvím svého blogu shání peníze na zaplacení Mary’s Meals pro 

jednu celou školu. Souhlasil jsem, ovšem s tím, že to bude 

muset počkat, než se vrátím z cesty do Ameriky, na kterou 

jsem se zrovna chystal. Několik dní nato ale rada správní ob-

lasti Argyll a Bute, pobouřená tím, co považovala za kritiku 

školní stravy, zakázala Marthě fotografovat jídlo, které ve ško-

le dostává. Zvedla se obrovská vlna nesouhlasu a mediálního 

zájmu. Celý příběh se rychle šířil a z Marthy se přes noc sta-

la celosvětová internetová hvězda. Objevovala se v novinách 

a televizním zpravodajství po celém světě. Nevěřil jsem svým 

očím, když jsem se o ní dočetl v New York Times. Před zmí-

něným zákazem se Marthě podařilo sehnat pro Mary’s Meals 

asi dva tisíce liber, o několik dní později to už bylo sto třicet 

tisíc a nám se z celého světa hlásili noví přispěvatelé. Rodina 

Payneových využívala každé příležitosti, aby podpořila Ma-

ry’s Meals, a když je někdo žádal o rozhovor, kladli si pod-

mínku, že v něm musí být i zmínka o naší práci. Několik ná-

sledujících měsíců mě marketingoví profesionálové z velkých 

charit často prosili, abych jim prozradil tajemství, jak jsme 

tak velkolepou kampaň na sociálních sítích dokázali zařídit. 

Všem jsem musel vysvětlit, že to s námi nemá nic společné-

ho. Kéž bychom něco takového sami dokázali! A už za něko-

lik měsíců jsme s nadšením pozorovali, jak malá usměvavá 

Martha a její rodina cestují do Malawi navštívit jednu ze škol, 

kde se z peněz, které sehnala, mohlo podávat Mary’s Meals. 

Skutečnost, že s nimi cestoval i štáb BBC, aby o cestě natočil 

dokument, nám pomohla získat další podporovatele.



192

Děti nás učily shánět peníze těmi nejrozmanitějšími 

způsoby. S tím, jak rychle stoupala podpora od lidí, jsme ale 

zoufale potřebovali i další druh pomoci. Neměl jsem žádné 

zkušenosti s vedením velké organizace. Počet zaměstnanců 

rostl přiměřeně ke stoupajícímu objemu naší práce, ovšem 

kvůli svému odhodlání držet co nejnižší náklady a kvůli pře-

svědčení, že nemáme lidem dávat příliš vysoký plat, jsme 

si prostě nemohli dovolit najmout lidi se zkušeností z vyso-

kých manažerských pozic a s kvalifikací, která nám chyběla. 

Prosili jsme v modlitbě Boha, aby nám nějaké pomocníky 

poslal.

Před nedávnem jsme získali skvělého člověka do správní 

rady. David Clayton předtím působil jako partner v poraden-

ské společnosti PricewaterhouseCoopers a později se v naší 

správní radě stal předsedou. Pozval jsem ho na mezinárodní 

setkání v Medžugorje, aby se tam mohl seznámit s lidmi, kte-

ří se do Mary’s Meals zapojují. Pozvánku bez váhání přijal, 

z cesty do „katolického“ poutního místa byl ale trochu ne-

svůj (vyznáním je skotský presbyterián), a tak zatelefonoval 

svému dlouholetému příteli, jestli by nechtěl jet s ním. Jim 

Kennedy s ním skutečně do Medžugorje na týden přicesto-

val. Když už jsme se chystali na návrat, požádal mě o rozho-

vor a během něj se mi svěřil, že nedávno odešel do penze po 

mnoha letech strávených na velice významných pozicích ve 

společnostech Hewlett-Packard a Compaq, které se zabývají 

informačními technologiemi. Rozhodl se, že na odpočinku 

bude svůj čas věnovat pomoci charitám. Teď nabyl dojmu, že 

místo práce pro několik různých organizací chce svůj čas vě-

novat jediné, Mary’s Meals. Když prý celý týden poslouchal 

jednotlivé řečníky, pro naše poslání zahořel a zároveň pocho-

pil, že jeho pomoc potřebujeme. Ani ne za týden od návra-

tu z konference Jim poprvé navštívil mou boudu, vzali jsme 
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velký list papíru a začali probírat priority. Prvních několik 

měsíců hlavně naslouchal. Projevoval veliký respekt k tomu, 

jakým způsobem pracujeme, a chtěl se vyvarovat toho, aby 

z podnikatelského prostředí přebíral metody, které by byly 

v rozporu s našimi hodnotami a stávajícím systémem. Doká-

zal velice pronikavě myslet a začal nám prokazovat nesmír-

nou pomoc s budováním vyššího vedení, strategických plánů 

a základních pracovních postupů. Námitky proti mé výchozí 

pozici vznášel energicky, ale přitom s respektem takovým 

způsobem, který přinášel velký užitek. Já i všichni odpověd-

ní spolupracovníci jsme se od něj naučili, jak je důležité být 

nekompromisní a dávat si pozor na detaily. Následujících pět 

let s námi Jim z pozice neplaceného dobrovolníka pracoval 

stejně usilovně jako každý zaměstnanec. Jeho vážný, až za-

rputilý výraz, s nímž stál před tabulí a mířil na ni fixem, se 

občas zničehonic změnil a on se bez zjevného důvodu začal 

nahlas smát.

„Když jsem dělal pro Hewlett-Packard, měli jsme takovou 

frázi, kterou jsme používali vždycky, když se někdo nechal 

příliš unést a v myšlenkách zaletěl moc vysoko. Takovým li-

dem jsme vždycky připomínali: ‚Zklidni se, neřešíme tu hlad 

ve světě!‘“

„A o co se teď snažím? Stojím tu s tebou v téhle boudě 

před tabulí a dělám právě to,“ burácel smíchy.

Podobně jako Ruth, Milona a mnoho dalších lidí měl Jim 

na další vývoj Mary’s Meals i na způsob naší práce obrovský 

a trvalý vliv. Ruth do značné míry vypracovala jazyk a speci-

fický způsob, kterým svou činnost popisujeme, a Milona nás 

naučila, že naše práce musí být vždycky zakořeněna v lásce. 

Jim nám ukázal, jak máme být efektivními správci svěřených 

prostředků. My, kdo věříme v Boží prozřetelnost, se občas 

s obavami díváme na každé další plánování, na zavádění 
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procedur a na řeči o strategiích. Jsem ale přesvědčený, že 

schopnost zvládat tyto věci dobře může být taky Božím da-

rem. A jsou jím i lidé, kteří se ve svém životě rozhodnou pro 

radikální krok, aby se mohli do tohoto poslání zapojit.
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10. kapitola 
Mezi odvržené

Smyslem vzdělání není plnit nádoby, ale zažehnout oheň. 

W. B. Yeats

Ve světle prvních ranních paprsků, které se protáhly mezi 

větvemi topolů a ozařovaly dlážděné uličky, se objevilo ně-

kolik dětí. Šly ve skupinkách po třech nebo čtyřech, na sobě 

měly uniformy a na zádech školní brašny. Když procházely 

kolem menšího cukrovaru, zamávaly některé svým otcům, 

kteří zrovna končili noční směnu, a pak pokračovaly dál, až 

došly na maličké školní hřiště. Před domkem z nepálených 

cihel na konci uličky se jakási matka pokoušela na posled-

ní chvíli ukáznit vodou vlasy svého syna, který mezitím cosi 

zběsile hledal ve školní tašce. Nakonec to našel a vyběhl do 

uličky, aby dohnal kamarády, kteří už prošli kolem. Pozoro-

val jsem tu scénu a myslel na Julii, na naše děti a na podobné 

rituály u nás doma. Pak se ale za rohem objevil kůň a táhl vo-

zík, na kterém stál s opratěmi v rukou muž v bílém turbanu. 

Tady ve vesnici Kuvákhéra, odlehlém místě státu Uttarpradéš 

na severu Indie, začínalo ráno stejně jako každý jiný den. Pro 

některé ale tento rozbřesk nebyl právě šťastný.

Zatímco ve škole zvonilo a na hřišti se tvořily úhledné 

řady dětí připravených na ranní shromáždění, jedenáctiletý 

Dévánand a jeho desetiletá sestra Gemina začínali dvanácti-

hodinovou směnu v továrně zpracovávající cukrovou třtinu. 
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Byli nejmladší z šestičlenné rodiny, která tu celá pracovala. 

Na rovince za roztřesenými starými stroji, které za velkého 

hluku drtily cukrovou třtinu a získávaly z ní sladkou šťávu, 

začali oba sourozenci rozprostírat na připalujícím slunci 

to, co z rostlin zůstalo, aby tak vyrobili krmivo pro potře-

bu místních rolníků. Dospělí, kteří v cukrovaru pracovali 

jako sezónní dělníci, dostávali kolem 55 pencí (asi 17 Kč) 

za dvanáctihodinovou směnu, zatímco šestičlenná rodina tu 

byla zaměstnána natrvalo a dostávala dohromady paušální 

 částku.

Za školou jsme vešli do polí, kde se cukrová třtina pěsto-

vala a kde teď při sklizni pracovaly další děti, které by místo 

toho měly získávat vzdělání a s ním i možnost uniknout bídě. 

Ve změti pokosených rostlin a jejich pahýlů trčících ze země 

se hrbil i jeden chlapec a vázal sklizené stvoly do otepí. Ob-

lečení měl potrhané, byl celý špinavý a jeho obličej měl ten 

nejsmutnější výraz, jaký jsem kdy viděl. Mluvil s námi jen 

neochotně. Možná ještě nikdy neviděl bělochy a možná že 

už dlouho s nikým nemluvil. Pomalu, s očima stále zarytýma 

do země, ale začal odpovídat na otázky, které mu kladl můj 

indický přítel.

Řekl nám, že se jmenuje Kailu a je mu čtrnáct. Pochází 

z malé vesničky uprostřed lesů ve státě Bihár.

„Měli jsme slony a jedli jsme jeleny ulovené v lese,“ za-

šeptal, když jsme se na jeho vesnici dál vyptávali.

Pomalu nabýval důvěru, dokonce občas zvedl hlavu a po-

díval se na nás.

„Tady jsem už myslím tak šest měsíců. Do naší vesnice 

přišel ‚dodavatel‘ a najal dvě stě kluků. Posadili nás do vlaku. 

Mě odvezli do téhle vesnice a jeden farmář za mě dodavateli 

zaplatil patnáct liber. Řekl, že mi to bude srážet ze mzdy. Za 

celou dobu, co jsem tady, jsem ještě žádné peníze nedostal.“
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To už se zdálo, že je rád, když nám může odpovídat na 

otázky.

„Vstávám v sedm hodin ráno a spát chodím o půlnoci. 

Ještě jsem neměl ani jeden volný den. Když skončím práci 

na poli, mám povinnosti kolem domu a čistím taky kravské 

chlévy. Mám ale štěstí, protože můj pán mě nebije ani jinak 

netýrá. Dvakrát denně mi dávají najíst. Do jejich kuchyně 

nesmím, a tak jím sám. Nemám vůbec nic, jenom tohle ob-

lečení.“

Přejel jsem očima staré tričko, džíny s dírami na kolenou 

a ošoupané nazouváky.

„Znáš tady někoho?“

„Ne, nikoho tu neznám.“ A otočil se a zahleděl se na školu, 

která stála na okraji pole a odkud se k nám nesl dětský smích.

„Vědí tvoji rodiče, jak tady žiješ?“

„Ne, nemám s nimi kontakt. Neumím psát a oni taky ne. 

Naše vesnice je hodně chudá, proto mě poslali pracovat. Te-

lefon jsem viděl jenom jedenkrát, když jsem vystupoval na 

nádraží. Občas myslím na rodiče a na svůj život teď a pláču.“ 

Znovu hleděl do země.

„Vrátíš se domů?“

„Ano. Po roce, na svátek Hólí, dostanu roční plat. Pak po-

jedu domů a sem už se nikdy nevrátím,“ odpověděl.

To už Kailu začal neklidně zajíždět očima přes pole smě-

rem k domům: měl strach, že vyjde jeho pán a uvidí, že 

s námi mluví. Rozloučili jsme se. Když jsme si razili cestu 

cukrovou třtinou, zeptal jsem se svého společníka, otce Jo-

sona, jestli podle jeho názoru Kailu někdy dostane za svou 

práci peníze, a pokud ano, zda vůbec bude vědět, jak se vrátit 

domů. On na obě otázky smutně zavrtěl hlavou. Dumal jsem 

nad tím, jestli by se chlapcovi rodiče rozhodli stejně, kdyby 

se v jejich vesnici podávalo Mary’s Meals.
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Psal se rok 2004 a já jsem byl na své první návštěvě Indie. 

S otcem Josonem jsem se seznámil o rok dřív, když několik 

měsíců sloužil v jedné glasgowské farnosti. Pocházel ze stá-

tu Kérala na jihu Indie a byl vystudovaný právník a zároveň 

kněz. Vyprávěl mi o svém působení v Indii, kde spolupracu-

je s Pragati Social Service Society, organizací, jejímž cílem 

je služba lidem chudým a vytlačovaným na okraj. Věnují se 

především dalitům, kteří tvoří více než 15 procent indického 

obyvatelstva a v místním kastovním systému jsou vnímáni 

jako „nedotknutelní“.

Přestože diskriminace na základě příslušnosti ke kastám 

je dnes v Indii nezákonná, ve venkovských oblastech tento 

systém, který se vyvíjel tisíce let, dál prostupuje všechny ob-

lasti života. Jakou máte práci, s kým se stýkáte nebo jaký 

máte přístup ke studni se zdrojem vody – to všechno se ur-

čuje podle toho, do jaké kasty jste se narodili. Dalitové jsou 

i dnes utlačováni, zotročováni a ponižováni a dělají to, do 

čeho se nikomu jinému nechce. Holýma rukama přebírají 

odpadky, likvidují splašky a pracují jako „lidští soumaři“ ta-

hající těžké náklady. Často se stávají vázanými dělníky. („Vá-

zaný“ znamená, že se člověk dostal do dluhů vůči majiteli 

půdy a ten si splátky odečítá z dlužníkova platu. Dlužník pro 

něj musí pracovat do té doby, než dluh splatí. Majitelé půdy 

si přitom účtují extrémně vysoké úroky a často se stává, že 

když vázaný dělník zemře, zbývající dluh přechází na jeho 

děti a ty jsou vůči majiteli půdy vázány podobně jako jejich 

rodič.)

Svým seriózním a promyšleným postojem k rozvoji in-

dické společnosti na mě otec Joson udělal veliký dojem 

a bylo zjevné, že mu dalitové velice leží na srdci. Pragati So-

cial Service Society (PSSS) věnovala značné úsilí na formaci 

svépomocných skupin ve vesnicích a chudinských čtvrtích, 
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soustředila se především na posílení pozice místních žen 

a dívek. Tyto svépomocné skupiny mimo jiné podporovaly 

rozvoj iniciativ, při nichž lidé dávali dohromady své úspory 

a z nich poskytovali potřebným půjčky, aby nemuseli upadat 

do nesplatitelných dluhů. Provozovaly i předškolní zařízení 

zvaná balwadi, která měla děti povzbuzovat ke vzdělávání. 

A právě v těchto školkách jsme v roce 2004 začali s PSSS spo-

lupracovat, abychom těm nejchudším dětem poskytli Mary’s 

Meals. Zanedlouho jsme ho začali podávat i v menších „ne-

formálních“ školách, které PSSS otevírala v chudinských čtvr-

tích a na vesnicích, aby se pracujícím dětem vůbec poprvé 

dostalo aspoň nějakého vzdělání. O pět let později, v listopa-

du 2009, jsem znovu nasedl na vlak a vydal se s otcem Joso-

nem na sever Indie, abych si tyto neformální školy prohlédl 

a mohli jsme plánovat, které další podpoříme.

V jedné vesnici ve státě Harijána jsme zašli mezi shluk 

domů, postavených z plastu a papíru, známý jen jako „Sek-

tor 7 slumové oblasti“. Lidé, kteří v něm žili, tomuto místu 

nedali ani žádné jméno – nejspíš proto, že neměli žádná zá-

konná práva a kdykoli je mohli vystěhovat developeři. Stalo 

se jim to už jednou, před čtyřmi lety, a tam, kde dřív bývaly 

chatrče, dnes stojí krásné nové domy. Na kousku volné půdy 

mezi ubohými přístřešky trčely čtyři kůly a na nich byla nata-

žena plachta. Pod ní učitelka seznamovala hlouček místních 

dětí s písmeny hindské abecedy. Kolem přihlíželi zvědaví 

rodiče. Desetiletá Biba přišla pozdě a nesla v náručí mladší 

sestřičku. Celé dopoledne pracovala v jednom „domě bohá-

čů“, jak se nám svěřila. Zase se tam vrátí navečer, aby práci 

dodělala, teď ale musí hlídat sestru, aby jejich máma moh-

la pracovat. Všiml jsem si mladé ženy, která stála kousek od 

nás, zcela zaujatá pohledem na svou dceru, jak se učí psát. 

Zeptal jsem se jí, proč ji nenapadlo poslat své dítě do školy 
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už dřív. Podívala se na mě jako na blázna a pak odpověděla: 

„Proč bych to dělala? Jsme chudí.“

Učitelka pod nataženou celtovinou mezitím odváděla 

kus práce s udržením kázně: nehybně sedět a dlouhé hodiny 

odříkávat abecedu byla pro tyto děti docela nová zkušenost. 

Najednou ale všechny vyskočily na nohy, začaly radostně vo-

lat a navzdory učitelčiným námitkám se rozběhly po cestičce 

vedoucí na hlavní silnici. Ukázalo se, že běžely naproti své-

mu obědu, který právě dorazil v kovových nádobách posaze-

ných na šlapací rikše (vozíku se třemi koly a pedály) – oběd 

se tu připravoval v nedalekém sirotčinci. Už za chvíli děti 

seděly vyrovnané v řadách a dostávaly misky s rýží, zeleni-

novou omáčkou a chlebovými plackami čapátí. Zaznamenal 

jsem, že naše kamarádka Biba svou placku roztrhla, a než se 

sama pustila do jídla, dala kousek do úst své mladší, spokoje-

ně pobrukující sestře. Prostorem se rozhostilo ticho, v němž 

se hromada dětských rukou snažila nabrat i poslední zbytky 

přidělené porce. Ještě než se vyučování znovu rozběhlo, za-

hlédl jsem koutkem oka jednoho otce, který výuku předtím 

sledoval, jak si teď přisedl ke svému synovi a namáhavě se 

snažil opsat písmenka do sešitu: jeho první pokus o psaní, 

probíhající pod hrdým pohledem vlastního syna.

V dalším podobném středisku v Gházijábádu nedale-

ko Dillí jedna indická žena z vysoce postavené kasty spolu 

s katolickou řeholnicí tu seznamovala s abecedou asi třicítku 

muslimských dětí namačkaných v temné místnůstce. V náro-

dě poznamenaném nábožensky motivovanými spory se sešla 

tři světová náboženství ve společné touze být svědky toho, 

jak hladové děti dostávají jídlo a vzdělání. Když jsme toto 

středisko nedávno otevřeli, chodily sem děti přímo z práce, 

ze sběru odpadu: někdy za nabídkou teplého jídla přichá-

zely i s pytlem zapáchajících odpadků na zádech. Někteří 
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menší chlapci se živili jako pouliční umělci a cvičitelé opic 

a ukazovali nám svoje triky. Později se širokým úsměvem 

na tváři dorazila třináctiletá Saródžaa a vysvětlovala nám, že 

dnes pracovala na skládce, „ještě než ráno vyšlo slunce“. Její 

kamarádka Moni nám zase vyprávěla, že včera hlídala kozy, 

které patří jejich rodině, a že jednu z nich ukradl člověk, kte-

rý kolem projížděl na motorce.

„Křičela jsem, ale nikdo mi nepřišel na pomoc,“ rozčilo-

vala se.

Z Gházijábádu jsme se vydali do venkovských oblastí 

Uttarpradéše a cestou jsme pozorovali další a další děti lopotící 

se mezi cukrovou třtinou. V cíli nás uvítala vesnička postavená 

z hliněných domků, kde už čtyřicet let žili uprchlíci z Bangla-

déše. Vesnici každý rok zaplavovala povodeň. Loni dokonce 

museli všichni obyvatelé žít měsíc na nedaleké hrázi, dokud 

voda zase neustoupila. Zeptal jsem se jich, jestli je nikdy nena-

padlo se přestěhovat, a oni mi odvětili: „Ale kam bychom šli?“ 

Neměli tu elektřinu a celá vesnice si musela vystačit s jedinou 

ruční pumpou. Naše středisko tu fungovalo pod doškovým pří-

střeškem, přilepeným k jednomu obydlí. Děti seděly v kruhu 

na návsi, a když dostávaly jídlo, začalo drobně mrholit. Jeden 

ze starších jménem Čittaraňdžan Chán, který si stále pama-

toval na život v Bangladéši, než odtamtud uprchli, mi hrdě 

oznamoval, že jeho třem dcerám v našem maličkém středisku 

„narostla křídla“ a ony přešly do řádných škol v blízkém okolí.

V nedaleké vesnici Vagra se děti učily pod obrovským leti-

tým stromem na návsi. Celý výjev se zájmem pozorovali dva 

říční buvoli, a zatímco jsem si povídal s učitelem, přihlásil se 

jeden žáček, aby nás zdvořile informoval o tom, že za našimi 

zády koza právě okusuje tabuli s abecedou. Zdejší podmínky 

k výuce nebyly ideální, učitel měl ale radost, že jeho jedena-

třicet indických školáků dělá pokroky.
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V době, kdy jsme s otcem Josonem dorazili do Kear Co-

lony, malého slumu na okraji města Karnál vzdáleného dvě 

hodiny cesty od Dillí, se už začínalo smrákat. V provizorních 

přístřešcích z celtoviny a plastu, postavených mezi hromada-

mi odpadu, tu žilo devatenáct rodin. Před některými stany si 

lidé vařili večeři na ohníčcích z kravského trusu a mezi pří-

bytky hrálo několik chlapců kriket. Ve stínu vysoké cihlové 

zdi se dvě postarší ženy metodicky probíraly cáry papíru, 

plastovými lahvemi a nekonečným množstvím dalšího odpa-

du a všechno, co se dalo prodat, trpělivě odkládaly bokem. 

Každý člen této komunity hrál svou úlohu v recyklačním pro-

cesu a na něm záviselo jejich přežití. Zatímco jsem to pozo-

roval, přijeli na rikšách dva muži a přivezli obrovské pytle 

s nevytříděným odpadem. Ten nasbírali v ulicích a v popelni-

cích poblíž Karnálu a teď ho přidali k hromadě dosud nevy-

tříděných věcí.

Jedna rodina nás pozvala, abychom se posadili před jejich 

stan, popili s nimi slazený čaj s mlékem a vyslechli si jejich 

příběh. Svůj domov ve státě Čhattísgarh, vzdálený přes tisíc 

kilometrů odsud na jihovýchod, opustili zhruba před dva-

ceti lety, když je vyhnalo sucho a nedostatek placené práce. 

Všichni muži z komunity tráví celý den na rikšách a sbírají 

odpad, nikdo z nich si ale nikdy nedokázal našetřit dost na 

vlastní vozík (ten stojí zhruba 60 liber), a tak si je každý den 

musí najímat. Když se nedaří, nepokrývá hodnota nasbírané-

ho odpadu ani cenu za pronájem, a to ještě musí platit maji-

teli půdy za to, že tu můžou mít postavené stany. Každý den 

je zoufalým bojem o přežití a ani jedno z pětapadesáti dětí 

v Kear Colony nikdy nechodilo do školy. Bavili jsme se pak 

o myšlence otevřít školu pod širým nebem a poskytovat Ma-

ry’s Meals, aby do ní děti chodily. Mezi místními to vzbudilo 

velikou radost. Mezitím se docela zešeřilo a oni nám znovu 
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naplnili šálky. Jeden mladík vedle mě držel podomácku vy-

robenou petrolejku, abych si při společném spřádání plánu 

mohl dělat poznámky. Obrovské rudé slunce zapadalo za 

hory odpadu, u kterého stále pracovaly obě ženy.

Nakonec jsme navštívili vesnici Sómálaka, v níž jsme 

před pěti lety otevřeli jednu z prvních „neformálních“ škol. 

Většina místních patřila ke komunitě sikhů a ke kastě, která 

se živí opravou a výrobou klíčů. Než jsme středisko otevřeli, 

nikoho ani nenapadlo na školu pomyslet. Děti s turbany na 

hlavě klidně seděly v řadách a rozdíl mezi chováním jejich 

a chováním jejich mnohem hlučnějších vrstevníků v jiných 

střediscích, která jsem před nedávnem navštívil, mě hned za-

razil. Oběd se trochu opozdil, a tak se jich otec Joson během 

čekání zeptal, jestli by se zlobili, kdyby jídlo vůbec nedora-

zilo. Jeden malý chlapec o tom chvilku přemýšlel a pak váž-

ným hlasem pronesl: „Ne, nezlobili. Ale měli bychom hlad.“

Než jsme se s nimi rozloučili, sdělila nám učitelka úchvat-

nou novinu. Ze čtyřiceti dětí, které tu před pěti lety začala 

učit, jich pětadvacet přešlo na řádné školy. Pět z nich dnes 

přišlo do střediska na návštěvu. Teď už to byly dospívající 

dívky, pomáhaly rozdávat jídlo mladším žákům a pak nám 

zazpívaly píseň, ve které se mluvilo o „srdečném přivítání“ 

a o tom, že v srdci mají „lásku vysokou jak horu a pokoj ši-

roký jak řeka“.

Víc než kdy jindy jsme se přesvědčili o tom, jak obrov-

skou moc měnit život utiskovaných indických obyvatel – 

těch, které by dřív ani nenapadlo myslet na to, že by jejich 

děti mohly chodit do školy – má jedno denní jídlo podávané 

v místě vzdělávání.

A tak jsme pokračovali a setkávali se s příslušníky nej-

různějších komunit v řadě zemí světa, abychom společně 

probírali možnosti, jak u nich začít podávat Mary’s Meals 
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dětem žijícím v bídě. Pustili jsme se do práce s polonomád-

ským lidem jménem Turkana v pouštních oblastech severní 

Keni, v krajině, která mě ohromovala neporušenou krásou 

i svou hrůzu nahánějící rozlehlostí. Pracovali jsme s lidmi, 

jejichž život závisel na stádech dobytka, koz, oslů a velblou-

dů. Endemická podvýživa k životu lidu Turkana neodmysli-

telně patřila. Vládou uskutečněný průzkum jen krátce před 

mým příjezdem ukázal, že z tisíce narozených dětí jich sto 

padesát devět umírá bezprostředně po narození. V malých, 

doškem pokrytých školkách začaly maličké podvyživené děti 

jíst každý den jídlo, které jim připravovaly ženy s krkem, kte-

rý si uměle prodlužovaly spoustou náhrdelníků z barevných 

korálků. Vlivem klimatických změn se jejich tradiční životní 

styl stal neudržitelný a zástupy lidu Turkana si musely najít 

nový způsob, jak uživit sebe i rodinu. Vzdělání dětí – počí-

naje těmi nejmladšími – se stávalo důležitější než kdy jindy.

Ve stejné době jsme o šest set kilometrů dál na jih zača-

li podávat Mary’s Meals v neustále se rozšiřujících chudin-

ských čtvrtích kolem keňských měst Nairobi a Eldoret. Za 

příslibem dobrého jídla tu do školy začaly proudit spousty 

dětí, které do té doby žily na ulici a čichaly lepidlo, aby za-

hnaly svíravý hlad.

Rovněž v sousední Ugandě jsme začali vyhledávat děti, 

které musely snášet specifické utrpení. Poskytovali jsme tu 

jídlo těm, které byly nuceny uprchnout před zvěrstvy pácha-

nými Josephem Konym a jeho neblaze proslulou „Boží armá-

dou odporu“ (Lord’s Resistance Army, též „Armáda Božího 

odporu“). Jednoho večera v roce 2005 jsem navštívil některé 

z těchto dětí, které žily jako „noční cestující“ v místě zvaném 

Layibi na okraji města Gulu. Přijeli jsme po setmění a reflek-

tory našeho auta ozářily vrata areálu kolem kostela. Ta se 

otevřela dokořán a my jsme vjeli dovnitř. Uvnitř se na malém 
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nádvoří tísnily v řadách stovky malých dětí a s nimi několik 

dospělých. Hleděli na nás zvědavě, ale tiše, a přes ramena 

měli přehozené pokrývky. Nejmenší děti už spaly, přitisk-

nuté ke svým starším sourozencům. Šeptem jsme domluvili, 

co bylo potřeba, a ještě předtím, než všichni vešli do bezpečí 

kostela, aby tu strávili noc, jsme se společně pomodlili a za-

zpívali píseň k Panně Marii. Tichým večerem se nesla klidná 

harmonie jejich nečekaného zpěvu, jako když vítr ševelí listy 

stromu. Potom už starší děti probudily své mladší sourozence 

a pomohly jim přenést pokrývky a rohože do kostela. Uvnitř 

se všichni položili na zem vedle lavic, odsunutých na jednu 

stranu. Tyto děti patřily mezi zhruba čtyřicet tisíc „nočních 

cestujících“, kteří každý večer opouštěli své domovy a hledali 

bezpečí ve městech, jako je Gulu. Zůstat doma totiž znamena-

lo riskovat, že je unese Boží armáda odporu. Dalších více než 

1,4 milionu lidí muselo z domova uprchnout natrvalo a žili 

ve strašných podmínkách rozlehlých utečeneckých táborů. 

Mnozí z nich teď směřovali na jih do hlavního města Kampa-

la, aby začali nový život daleko od těchto hrůz a v místech, 

kde jejich děti můžou chodit do škol – v řadě z nich jsme při-

tom podávali Mary’s Meals.

Na druhý den jsem v Kampale navštívil místo zvané Ki-

reka, situované na okraji města. Muži, ženy i děti tu celé 

dny těžili štěrk, aby si vydělali na živobytí. Ze skalní trhliny 

uprostřed prudkého svahu se valil černý kouř. Opálený ká-

men muži rozbíjeli kladivy na větší kusy. Ty pak v plastových 

kanystrech nosili stovkám žen a dětí, které seděly na svahu 

pod nimi a podomácku vyrobenými kladívky – kusem olova 

připevněným ke klacku – celé dny roztloukaly kusy skály na 

maličké kamínky. Po celém kopci se nesl zvuk olova naráže-

jícího na kámen a shora, z maličkého kostelíka přilepeného 

k nejvyšším výčnělkům skaliska, k nám doléhal zpěv sboru, 
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který si nacvičoval nějakou píseň. Vydal jsem se ke skupině 

mladých matek a dětí, rozsazených mezi hromadami zaprá-

šeného kamení. Pozdravil jsem je a ony mě vybídly, abych si 

zkusil kámen rozbít. Zatímco jsem s nimi dál mluvil, začal 

jsem tlouct do skály a cítil jsem, jak mi do obličeje vlétáva-

jí ostré jehličky. Nešlo mi na rozum, jak tohle můžou dělat 

celý den a přitom nepřijít o oči. Dozvěděl jsem se, že větši-

na z nich patří k lidu Ačoli ze severu země, někteří jsou ale 

uprchlíci ze Súdánu. Za každý menší kanystr štěrku dostáva-

li po třech pencích (asi 1 Kč) a za týden jich naplnili kolem 

osmdesáti. Většina dětí teď chodila do nedaleké školy, v níž 

jsme před nedávnem začali podávat Mary’s Meals, a tak se 

aspoň ony jednou za den dobře najedly. Teď už tu pracovalo 

méně dětí, i tak jich ale pořád zůstalo velké množství – třeba 

jako tři sirotci, které mi ukázali a kteří pracovali vedle své ba-

bičky ve stínu skalního převisu. Jedna žena jménem Stella mi 

pak vyprávěla, jak nedávno tak tak unikla smrti. Uvízla pod 

padajícím kamením a začala křičet, až přiběhli ostatní dělní-

ci a pomohli jí. Jen pár vteřin poté, co se dostala ven, spadl 

shora obrovský kus skály, „velký jako autobus“, a dopadl prá-

vě na místo, kde předtím ležela. Přesto se všichni shodovali, 

že i takový život je lepší než ten v táboře. Pak se rozesmáli, 

protože si všimli krvavé skvrny na mých prstech. Začali si 

utahovat z mých měkkých bílých rukou a raději mi kladivo 

sebrali dřív, než si ublížím ještě víc.

„Život tady je hodně tvrdý,“ zvážněla zase Stella, „ale as-

poň se teď můžeme snažit sehnat si živobytí sami a nemusí-

me přežívat na tom, co se rozdává v táboře.“

Jeden z běžných omylů nebo předsudků, se kterými 

jsem se při shánění peněz setkával, je, že v Africe nedochází 

k pokroku, protože lidé jsou zvyklí jen přijímat, nic neděla-

jí a raději čekají na pomoc zvenčí. Z vlastní zkušenosti vím, 
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že takové případy jsou velice vzácné. Nikdy a nikde jsem se 

nesetkal s pracovitějšími lidmi, než byli rolníci, se kterými 

jsem strávil nějaký čas v Libérii, nebo lidé, kteří za ubohý pe-

níz pracovali celý den v Dillí, aby uživili rodinu, anebo Stella, 

která kvůli živobytí dřela v kamenolomu. Většina z nich měla 

spalující touhu osvobodit se od závislosti na pomoci. Proto 

všichni rodiče, se kterými jsem se v jejich bídě setkal, takřka 

vždycky toužili po tom, aby se jejich dětem dostalo vzdělání. 

Nakonec si totiž všichni uvědomovali, že právě to je cesta, jak 

se jejich děti můžou osamostatnit, a byli kvůli tomu ochotni 

přinášet nemalé oběti.

A kdo ví, kdy se kdokoli z nás, ať už pracujeme sebevíc, 

může dostat do nouze a nějakou pomoc bude sám potřebo-

vat. Velká část těch, kdo žijí na pobřeží jižní Indie, Srí Lanky 

a Indonésie, bezpochyby nikdy nevyžadovala pomoc zvenčí, 

dokud se jejich životy neocitly během několika strašlivých 

okamžiků na svátek svatého Štěpána roku 2004 v troskách. 

Ráno toho dne se pod mořským dnem nedaleko západní-

ho pobřeží Sumatry zasunula indická tektonická deska pod 

desku barmskou a to vyvolalo třetí nejsilnější zemětřesení, 

jaké kdy bylo v dějinách zaznamenáno. Série následných vln 

tsunami pak zabila víc než 230 tisíc lidí ve čtrnácti zemích na 

pobřeží Indického oceánu. Byla to jedna z nejhorších přírod-

ních katastrof, a než bylo možné naplno pochopit její rozsah, 

zpráva o ní omráčila celý svět, který se do onoho vánoční-

ho rána probouzel. Několik hodin poté mi volal otec Joson 

a popisoval mi, že pobřeží státu Tamilnádu na jihovýchodě 

Indie je zdevastované a že on se svými spolupracovníky se 

snaží poskytnout okamžitou humanitární pomoc – několik 

jeho kolegů, žijících poblíž postižených oblastí, už na tom 

dokonce začalo pracovat. Prosil mě, jestli by Mary’s Meals 

nemohlo sehnat peníze a jestli bych nemohl přiletět, abych 



208

mu pomohl s plánováním dalších kroků. Moje první reakce 

byla sobecká. Strašně jsem se těšil na to, že vánoční volno 

strávím s rodinou, protože jindy jsem pořád na cestách. Proto 

jsem se Julii nejdřív svěřil se svým dojmem, že by ode mě 

nebylo správné, abych někam odjížděl. Ona ale byla naprosto 

přesvědčena o opaku a povzbudila mě, abych se co nejdřív 

vydal na rychlou návštěvu našich indických přátel, abychom 

mohli prosit veřejnost o pomoc a mít přitom už plán konkrét-

ních kroků, které chceme podpořit. Už od doby, kdy jsme 

s Julií začali vozit humanitární pomoc do Bosny a Hercego-

viny uprostřed tamní války, dávali jsme si pozor, abychom 

se nevrhali do každé nouzové situace, o které nás zpravují 

média. Tehdy i při mnoha dalších příležitostech jsme viděli, 

že některé charitativní organizace se při takových událostech 

okamžitě mobilizují, aby vybraly spoustu peněz, i když dané 

místo není v postižené oblasti tím nejvhodnějším pro práci 

a ony samy nemají potřebné vybavení, aby mohly na kon-

krétní potřeby co nejlépe zareagovat. Proto jsme si vytvořili 

vlastní strategii, podle níž reagujeme zahájením humanitár-

ní sbírky jedině tehdy, když už v zemi, kde k tragédii došlo, 

sami působíme a zároveň jsme přesvědčeni, že dokážeme 

podnikat vhodné a soustředěné kroky. V opačném případě 

lidem raději doporučujeme, aby své dary svěřili jiným a lépe 

situovaným organizacím. Vzhledem k tomu, že naše partner-

ská organizace PSSS už v oblasti působila a s prací v cílových 

komunitách měla letité zkušenosti, jsme byli tentokrát pře-

svědčeni, že bychom jednat měli.

A tak jsem se už několik dní poté, co ničivá vlna udeři-

la, znovu ocitl na cestě s otcem Josonem, tentokrát na jih – 

z Čennai do vesnic na pobřeží státu Tamilnádu.

Maličká rybářská vesnice Arriyanattu vedle města Nága-

pattanam musela dřív vypadat jako z propagační pohlednice. 
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S doškovými střechami mezi palmami na písčité pláži, pose-

té různobarevnými loďkami, k tomu měla všechny potřebné 

kulisy. Během několika hodin tento idylický obrázek spolkla, 

přežvýkala a zase vyplivla obrovská vlna, která se bez varo-

vání a za hrozného řevu vzedmula ze třpytivé mořské hla-

diny. Když jsme sem dorazili, nic nevypadalo tak, jak mělo, 

a nezůstalo ani na svém místě. Na nejvyšším místě pláže, kde 

bývala železniční zastávka, ležel u kolejí pohozený veliký ry-

bářský člun. Řadu chatrčí, které stály nejblíž moři, vystřídala 

hromada zbytků z lodí, cihel, plastových hrnků, závěsných 

motorů, rybářských sítí, školních tašek, knih, pahýlů stro-

mů a lidských ostatků. Zápach z nich nám začal pronikat do 

nosu už ve vnitrozemí několik kilometrů odsud, když jsme 

se k vesnici teprve blížili, a teď se dal vydržet jen stěží. Upro-

střed vší té zkázy seděl na betonových základech svého do-

mova mladík a naříkal – nic než základy z jeho domu nezby-

lo. Oslovili jsme ho a dozvěděli se, že se jmenuje Kennedy 

Rádž a že přišel o otce a že dosud nenašli ani jeho tělo.

Za jeho zády pracovala skupina dobrovolníků, kteří 

s maskami přes obličej odklízeli trosky a vytahovali mrtvá 

těla. Opatrně přitom používali těžkou techniku. Jenom od 

rána už našli sto těl. Když z trosek rozdrceného domu vy-

tahovali ostatky mladé ženy, sledovali je přitom opodál její 

bratr Thénnárésan se svou manželkou Málatí a tiše plakali. 

Pro ně dva tím ale hrůza teprve začala. Během další hodiny 

byly objeveny ostatky jejich dvou dětí. Dobrovolníci drobná 

tělíčka posypali bílým dezinfekčním práškem a položili je na 

nosítka. V tu chvíli popadl Málatí hysterický záchvat. Křičela 

na moře a na oblohu a začala se bít, až upadla na písčitou 

pláž a tam vleže vzlykala. Postupně se k ní přidávaly další 

matky, vzájemně se objímaly, zarývaly prsty do písku a na-

říkaly, když dobrovolníci pokládali těla jejich milovaných 
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vedle obrovské jámy, kterou předtím vybagrovali na pláži 

jako místo posledního odpočinku pro zemřelé. Na mnoha 

místech posedávali lidé mezi troskami, které zbyly z jejich 

domů, a hleděli na oceán. Na kmeni vyvráceného stromu 

seděli tři chlapci a se šátky přitisknutými na ústa a nos fas-

cinovaně přihlíželi, jak si bagr razí cestu rozvalinami jejich 

vesnice.

Většinu přeživších z Arriyanattu jsme našli o pár kilomet-

rů dál, v hinduistickém chrámu Nílájadákši Amman. Po útěku 

z vesnice se uchýlili právě sem a od té doby spali v chrámo-

vém nádvoří, chráněném vysokými zdmi. Mezi starobylými 

zdobenými sloupy byly natažené prádelní šňůry a pod nimi 

pobíhaly rozesmáté děti, které neměly tušení o hrůze, kte-

rou nedávno přežily. Odpolední slunce se pomalu sklánělo za 

zdi, v jednom zaprášeném rohu hrálo několik chlapců kriket 

a na kamenných schodech se choulily tři ženy. Zastupovaly 

tři generace jedné rodiny a mladší dvě z nich přišly během 

tsunami o děti. Popisovaly mi životní podmínky v chrámě 

a říkaly, že zoufale potřebují sušené mléko pro kojence. Nej-

starší z trojice najednou vykřikla a dala se do pláče. Druhé 

dvě babičku pevně stiskly, společně se začaly kolébat dopře-

du a dozadu a přitom naříkaly.

„Kdyby nás vláda varovala, tohle by se nestalo!“ pronesla 

žena stojící opodál. Pak ukázala na desetimetrovou chrámo-

vou zeď a dodala: „Ta vlna byla takhle vysoká.“

Kolem se seběhla skupinka dětí, aby nám povyprávěly, 

jak před vlnou unikly. Některé se vyšplhaly na kolébající se 

palmy a držely se v koruně, dokud voda neopadla. Jedna 

holčička mi popisovala, že se zrovna dívala na televizi, když 

uslyšela divný zvuk a viděla, jak se blíží voda. Utíkala, jak 

rychle jenom mohla, a tak tak se jí podařilo se zachránit.

„Ztratila jsem ale brášku,“ řekla.
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„To je fakt, hledali jsme ho už úplně všude,“ doplňovali ji 

její kamarádi.

Vedle stál slepý mladý muž s miminkem v náručí. Pově-

děli mi, že přišel o manželku a dvě další děti. Tohle, nedáv-

no narozené, jako zázrakem jeho sousedé našli, jak se živé 

a zdravé vznáší na hladině mezi troskami. Přemýšlel jsem 

nad tím, kdo teď slepému muži při péči o kojence pomůže.

Zeptal jsem se matek, jestli uvažovaly nad tím, kdy se bu-

dou moci vrátit do Ariyanattu (a neříkal jsem jim přitom nic 

o hrůzách, které jsem tam dopoledne viděl).

„Tady dostáváme jídlo a léky. Co bychom měly, kdyby-

chom se vrátily? Jenom bahno!“ odpověděla mi jedna.

„Cítíme se úplně bezmocné,“ doplnila další.

„Nemůžeme zůstat takhle spát venku, ale nemáme vůbec 

nic… Nic nám nezůstalo. Jediné, co jsme uměly, bylo ryba-

ření, ale…“ hlas se jí zlomil a její výraz prozradil zahanbení, 

„bojíme se teď být blízko vody.“

Na druhý den jsem v Čennai probral s naší partnerskou 

organizací PSSS, jakou pomoc bychom tu mohli poskytnout. 

Rozhodli jsme se zaměřit svou pozornost právě na vesnici 

Ariyanattu, začít nejnaléhavějšími potřebami těch, kdo přišli 

o domov, živobytí i své drahé, a zároveň přemýšlet nad tím, co 

pro ně můžeme udělat, aby se zase postavili na vlastní nohy. 

Zajistili jsme prostředky pro dvě řeholnice, se kterými byla 

PSSS ve spojení, aby mohly několik týdnů žít v městě Nága-

pattanam mezi lidmi bez domova. Měly jim pomáhat s každo-

denními potřebami a přitom vyhodnocovat, co by se pro ně dalo 

udělat při prvních krocích k obnovení samostatného života.

Naše plánovací setkání skončilo kolem desáté večer a otec 

Amil, místní kněz, který už od chvíle, kdy vlna udeřila, pra-

coval do úmoru, nám oznámil, že jede naložit další zásoby 

rýže pro jednu pobřežní vesnici. Když jsem se ho zeptal, kde 
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jídlo nakupují, odpověděl mi, že ho vůbec nekupují. Vyrazí 

vždycky do ulic s megafonem a prosí lidi, jestli by rýži neda-

rovali. Na výzvu reagovaly stovky lidí a na pomoc potřebným 

se tak scházely tuny rýže – i školáci přibíhali s plnými hrnky. 

Indický lid zoufale potřeboval pomoc ze zahraničí, už vzhle-

dem k nevídanému rozsahu katastrofy, ale rozhodně přitom 

jenom nečekal, až jim Západ něco pošle. Dobrosrdečnost 

byla znamením naděje, které jsem se uprostřed hrůzy těch 

dní pevně držel, a stejně tak mě posilovalo vědomí, že se v re-

akci na naši výzvu začala scházet pomoc z celého světa. To 

nám umožnilo, abychom během následujícího roku zajistili 

zdravotní péči, zbudovali provizorní přístřeší a také nahradili 

zničené rybářské lodě novými, takže lidé mohli znovu vy-

plout na moře a zajistit si obživu.

Z hrůz, kterých jsme byli svědky v Ariyanattu, jsme si 

odnášeli trauma. Přestože jsme sem přišli, abychom pomáha-

li – a během následujících měsíců jsme také dost pomohli –, 

měl jsem dojem, že jsem narušoval nepředstavitelný smutek 

místních lidí. Podobně jako další lidé, kteří přišli pomáhat, 

jsem fotil. Při pohledu na výsledné fotky jsem se ale zastyděl, 

že jsem je pořizoval v okamžicích, kdy lidé naříkali nad ztrá-

tou svých blízkých. Dospěl jsem tehdy k názoru, že občas 

je ohleduplnější nechat přístroj schovaný, třebaže jsou fotky 

nutné k tomu, aby se vybralo víc peněz, které bývají tak zou-

fale potřeba.

Po dnu stráveném v pekelných poměrech vesnice, kde víc 

než stovku těl ukládali k poslednímu odpočinku do obrov-

ské jámy na pláži, aniž by někdo dokázal oběti identifikovat, 

jsme zamířili na jih. Vyčerpaní jsme dorazili do místa jako 

z jiného světa: jmenovalo se Vélánganni a bylo to obrovské 

poutní místo s několika kostely a rozlehlými bazilikami. Ta-

kové indické Lurdy. Nevěřil jsem vlastním očím. Otec Joson 
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mi vysvětlil, že podle tradice se tady někdy v 16. století zje-

vila Panna Maria se svým maličkým synem jednomu hindu-

istickému chlapci z nízké kasty, který zrovna nesl mléko do 

domu jednoho zákazníka. Matka Boží ho poprosila, zda by 

nedal trochu mléka jejímu synovi, a on jí vyhověl. Když pak 

dorazil k zákazníkovi, omlouval se, že jde pozdě, a aby vy-

světlil, proč je mléka méně, vyprávěl o tom, co se mu stalo 

po cestě. Zatímco mluvil, hrnek s mlékem se naplnil a začal 

přetékat. Zákazník, který byl také hinduista, si uvědomil, že 

se stal zázrak, a vydal se s chlapcem zpět na to místo. I on 

tam viděl Pannu Marii. V následujících letech se tu odehrá-

la spousta dalších zázraků. K nejznámějším patří záchrana 

portugalských námořníků, kterým se v zuřivé bouři nedaleko 

břehu potápěla loď a oni poté, co se modlili k Panně Marii, 

šťastně přistáli právě zde. Neměli pochyb o tom, že je před 

utonutím zachránil zázrak, a proto tu postavili kapli zasvě-

cenou Panně Marii, kterou křesťané i hinduisté začali svorně 

uctívat jako Árókkija Mátá, „Matka dobrého zdraví“. Během 

každoročních oslav jejího svátku se ve Vélánganni shromaž-

ďuje přes milion poutníků – křesťanů i hinduistů – a každý 

rok bývají hlášeny stovky zázračných uzdravení.

Navzdory vyčerpávajícímu dni se mi neusínalo lehce, 

a tak jsem se modlil k Panně Marii, aby se přimlouvala za ty, 

kteří trpí následkem bouře mnohem větší, než byla ta, která 

postihla portugalské námořníky, a aby tak jako přijala drobný 

dar – trochu mléka, přijala i naše malé skutky lásky a udělala 

z nich něco krásného.
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11. kapitola 
Přátelé nahoře

Jen dávat nestačí, máme se dělit.

Bez dárce dar není celý.

James Russell Lowell

Lucy MacDonaldová, která řadu let pracovala jako moje osob-

ní asistentka, měla úžasnou schopnost předávat mi zprávy 

zábavným způsobem. Seděla v „nové boudě“, hned vedle té 

mé. Obvykle mi přepojovala hovory přímo na stůl, někdy se 

ale objevila naléhavá záležitost ve chvíli, kdy jsem telefonoval 

s někým jiným, a ona si našla jiný způsob, jak mi o tom dát 

vědět. Když jsem byl jednoho dne roku 2010 zrovna zabraný 

do jednoho takového telefonátu, v jednu chvíli jsem se podí-

val z okna za svým psacím stolem a uviděl jsem Lucy, jak tam 

stojí celá rozesmátá, v rukou drží velikou ceduli, na kterou 

tlustým fixem napsala: „Chce se s tebou setkat papež a bude 

tam taky královna.“

Papež Benedikt se chystal na historicky první papež-

skou státní návštěvu Spojeného království a na jejím začátku 

ho měla v edinburském paláci Holyrood přijmout královna. 

S nadšením jsem zjistil, že jsem na seznamu lidí pozvaných 

na toto historické setkání. A pro Mary’s Meals to měl být mi-

mořádný den, protože jsme zároveň dostali pozvánku od skot-

ské katolické církve, abychom se přidali k zástupům shromáž-

děným v ulicích Edinburghu a pomohli tak zvýšit povědomí 
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o své práci a vybírali dary. Na pomoc nám toho dne přišla řada 

dobrovolníků z celého Skotska, Irska i Anglie. Když se onoho 

sluncem rozzářeného dopoledne oči celého světa upínaly na 

papamobil, jak projíždí Princes Street, na všech stranách při-

hlížejícího zástupu byla vidět modrá trička Mary’s Meals.

S královnou Alžbětou jsem se setkal už dříve. Zhruba 

před rokem mi volal někdo z Buckinghamského paláce s tím, 

že královna by mě ráda pozvala na oběd. Nebyl jsem si vůbec 

jistý, jestli to není propracovaný vtípek nějakého kamaráda, 

ale pár dní nato jsem dostal i písemnou pozvánku. Za několik 

týdnů jsem se pak ukázal u brány paláce, došel k jednomu 

z oněch známých strážců v červené uniformě a vysoké ko-

žešinové čepici a prokázal se písemnou pozvánkou. On mě 

a se mnou i deset dalších hostů ohlásil a už za chvilku mě 

kdosi představoval královně a vévodovi z Edinburghu. Pře-

kvapilo mě, že královna byla velice dobře informována o naší 

práci. Projevovala vřelý a upřímný zájem o Libérii a o to, jak 

tam působíme, a podělila se o několik barvitých a vtipných 

zážitků z návštěvy, kterou tam podnikla před několika lety. 

Při samotném obědě jsem se ocitl vedle známé herečky Joan-

ny Lumleyové. Když zjistila, že mi dělá problémy vyznat se 

v příboru, který přede mnou leží, zachovala se velmi laskavě. 

Tu a tam do mě nenápadně strčila a ukázala mi správný kus. 

Pořád nevím, proč mě tam vlastně pozvali. Rozhlížel jsem se 

po zbylých devíti hostech kolem stolu a nemohl jsem přijít 

na nic, co bychom měli společného. Na závěr jsem se zeptal 

jednoho z asistentů, jaký byl smysl toho oběda, a on mi od-

pověděl: „Vůbec žádný, ale královna a vévoda z Edinburghu 

rádi občas někoho pozvou, aby s nimi poobědval.“

Když jsem se vrátil, mámu a Julii sžírala zvědavost, co 

jsme jedli, ale já si nedokázal vybavit jediný chod. Nemám 

pochyb o tom, že to bylo chutné, ale byl jsem nejspíš celou 
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dobu tak nervózní, že jsem z jídla nic neměl. Kdykoli mě od 

té doby pozvou někam, kde jsem z toho nervózní, připome-

nu si oběd u královny a říkám si, že bych měl umět dobře 

prožít každý okamžik.

Dál nám přicházela nejrůznější a úžasná pozvání z ce-

lého světa, abych se setkal se zajímavými lidmi a promlu-

vil k nim. Bylo pro mě stále těžší sledovat, jak k nám tyto 

pozvánky přicházejí, a občas jsem na místo dorazil trochu 

zmatený a nebyl jsem si jistý, proč jsem tady a co se ode mě 

vlastně čeká. Jednoho zimního večera jsem zpožděným le-

tem přicestoval do Chicaga a nasedl do taxíku, který si razil 

cestu hlubokým sněhem na adresu zapsanou v mém diáři. 

V prostorném a příjemně vyhřátém bytě jsem našel hlouček 

lidí, kteří na mě čekali se sklenkami vína v rukou a rozsazení 

po sedačkách nebo na stolcích. Měl jsem sotva čas odložit si 

kufr a svléct kabát, když mě hostitelka (se kterou jsem se, jak 

mi chvíli předtím došlo, seznámil na jakémsi dřívějším setká-

ní v tomto městě) představila shromážděným posluchačům 

a požádala mě, abych řekl něco o Mary’s Meals. Potom jsem 

se dal do řeči s několika hosty, kteří už byli pomalu na od-

chodu (můj zpožděný let je docela zdržel), a vlídná hostitel-

ka mi už tiskla do ruky kus papíru s napsanou adresou a vy-

světlovala mi, že na noc uvolnila svůj byt, abych tam mohl 

přespat. Tak překvapivý projev štědrosti mě – jako už tolikrát 

předtím – přivedl k pokoře a do rozpaků. Za chvilku taxík za-

stavoval před jedním z mrakodrapů, které tvoří chicagské pa-

norama. Vzpomínám si, jak jsem se probudil uprostřed noci, 

hleděl z okna na dechberoucí výjev tisíců světel blikajících 

na pozadí černočerné oblohy a nějakou chvíli přemýšlel, ve 

které části světa vlastně jsem.

Čím dál hůř se mi také rozhodovalo o tom, které pozván-

ky mám přijmout a které odmítnout. Nedalo se dopředu 
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odhadnout, kdo na to nebo ono setkání může přijít a jak ote-

vřená budou srdce posluchačů.

V roce 2010 jsem přijal vřelou pozvánku přátel mých přá-

tel a vydal jsem se na další setkání s lidmi, které jsem neznal, 

tentokrát do New Yorku. Neměl jsem přitom nejmenší tušení, 

že se seznámím s lidmi, kteří budou hrát v příběhu Mary’s 

Meals velice důležitou úlohu. Vzájemný kontakt nám zpro-

středkovali mí přátelé z Miami, kteří založili pobočku Mary’s 

Meals v USA. Vyprávěli mi, že jejich přátelé, rodina Laffon-

tových, by se se mnou moc rádi setkali, až zase někdy budu 

v New Yorku, a tak jsme naplánovali vhodné datum. Obvyk-

le to dělám tak, že když mám v blízkosti toho města něja-

ké setkání, přebývám ve starém klášteře v Newarku v New 

Jersey, kde sídlí Františkánští bratři obnovy. S jedním z nich, 

bratrem Francisem, jsem se znal už dávno. Jako mladík žil 

v komunitě Craig Lodge zrovna v době, kdy jsem začal sbí-

rat humanitární pomoc pro Bosnu a Hercegovinu, a často mě 

doprovázel, když jsem jezdil s dodávkou po Skotsku a sbíral 

dary. Jako ten asi nejvyšší a nejsilnější člověk, kterého jsem 

kdy potkal, to byl pro takový úkol ideální spolupracovník. 

Jezdit s ním bylo tak trochu jako mít s sebou v autě lidský 

jeřáb. Teď byl už několik let františkánem a já jsem vnímal 

jako mimořádné požehnání, že můžu zůstávat v jejich komu-

nitě a prožít tu v modlitbě tichá rána a večery předtím, než 

vyrazím na setkání v New Yorku. Při této cestě mě dopro-

vázela i Milona a bratr Francis se ochotně nabídl, že nás na 

Manhattan, kde jsme ani já, ani ona nikdy předtím nebyli, 

až k domu Laffontových zaveze. Naši hostitelé bydleli v nád-

herném domě na Upper East Side a vřele nás uvedli do bytu 

zaplněného jejich přáteli. Musel na nás být docela zajímavý 

pohled – bratr Francis se svými 208 centimetry výšky a ve 

františkánském hábitu ostatně přitahoval pozornost vždycky. 
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Na schodech seděla Ana Laffontová i s malými dětmi, nadše-

nými z toho, že dnes ještě nemusí jít spát, a jejich otec Phi-

lippe nás požádal, abychom řekli něco o Mary’s Meals. Když 

jsme skončili, následovala smršť otázek a potom jsme mluvili 

se spoustou hostí, kteří se do naší práce chtěli nějak zapojit. 

Philippe pak už musel někam odejít, ale ještě předtím ozná-

mil všem přítomným, že vyrovná každý dar, který by kdokoli 

chtěl na Mary’s Meals věnovat. Začalo mi docházet, že jsme 

se ocitli mezi nesmírně pozoruhodnými lidmi, kteří mají 

k dispozici obrovské prostředky a srdce na pravém místě.

Tak začalo nádherné přátelství s Laffontovými. V násle-

dujících měsících Ana věnovala našemu dílu stále víc času 

a nakonec se stala předsedkyní správní rady Mary’s Meals 

v USA. Vrhla se do poznávání všeho, co s naší prací souvisí, 

a vydala se i do Afriky, do Dalmally a do Medžugorje. Důklad-

né pochopení všeho, co Mary’s Meals zahrnuje, pak umožni-

lo jí i Philippovi pomáhat nám velice konkrétně a promyšle-

ně. Doceňovali to, že naše práce stojí především na místních 

hnutích, že to k našemu poslání neodmyslitelně patří a že 

všech, kdo nás podporují, si vážíme stejně, bez ohledu na 

druh nebo velikost poskytnuté pomoci. Tento přístup se jim 

zalíbil, pomohli nám ho uchránit a přitom přispěli k dalšímu 

růstu, když nám umožnili mluvit o naší práci před větším 

publikem. Sami měli navíc obrovské zkušenosti s řízením 

rychle rostoucích společností a pochopili, že tenhle chovatel 

ryb z Argyllu i jeho spolupracovníci by potřebovali, aby jim 

někdo pomohl i s touto oblastí.

Začal jsem se před Anou zmiňovat o tom, že máme příle-

žitost nechat o Mary’s Meals natočit skvělý film. Už nějakou 

dobu jsem obdivoval brooklynskou filmařskou společnost 

Grassroots. S Ruth jsme před lety viděli jeden jejich doku-

ment a shodli jsme se na tom, že tihle lidé by jednou o naší 
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práci mohli udělat dokonalý snímek. Pak jsem na ně pozapo-

mněl až do chvíle, kdy se mě Patty, naše pracovnice z kan-

celáře v New Jersey, na konci jednoho telefonního hovoru 

zeptala, jestli dnes může s prací skončit dřív a jít udělat roz-

hovor se společností jménem Grassroots, která připravovala 

film na nějaké jiné téma.

„Samozřejmě!“ odpověděl jsem nadšeně. „Ale jen když se 

před nimi zmíníš o Mary’s Meals! Vždycky jsem si přál, aby 

o naší práci natočili film.“

K mému úžasu se Patty vrátila se zprávou, že v Grass-

roots o nás už vědí a dokument o Mary’s Meals by natočili 

rádi. Navázal jsem s nimi kontakt a začali jsme věc probí-

rat. Ukázalo se, že to skutečně myslí vážně, ale zároveň jsem 

zjistil, že výroba takového filmu není vůbec levná a s nízko-

rozpočtovým přístupem, který uplatňujeme, si ji rozhodně 

nemůžeme dovolit. Když jsem se o tom zmínil před Anou 

a Philippem, okamžitě to vzali jako úžasnou příležitost, jak 

přispět k tomu, abychom příběh Mary’s Meals mohli vyprá-

vět mnohem širšímu publiku, a nabídli nám, že výrobu filmu 

zaplatí.

A tak jsem se několik týdnů po těchto úvodních rozho-

vorech ocitl na cestě, při které jsme se s filmovým štábem 

Grassroots prohnali Keňou, Malawi a Indií. Všude jsme strá-

vili nějaký čas s dětmi, kterým Mary’s Meals měnilo život. 

Chtěli jsme, aby film stál právě na těchto příbězích. Pláno-

vání, příprava míst a setkávání se s lidmi nám daly obrov-

skou spoustu práce, nakonec ale ty nejúchvatnější části filmu 

vznikly tak, jak bychom je nikdy ani naplánovat nemohli.

V keňském městě Eldoret jsme připravili natáčení na 

skládce odpadu, kde spousta dětí trávila celé dny hledáním 

věcí, které by mohly prodat, a čicháním lepidla, aby zahna-

ly svíravý hlad. Poskytovali jsme v Eldoretu jídlo školákům 
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a pozorovali, že mnoha dětem to pomáhá, aby odešly z ulice 

a vydaly se poprvé do školy. Na skládku jsme dorazili v pět 

hodin ráno a začali filmovat. Kromě dětí tam bylo i mnoho 

dospělých, někteří od pohledu omámení lepidlem, a spousta 

jich měla v obličeji nebo na těle šrámy po zranění. Celé místo 

nám nahánělo strach. Při natáčení obstoupil filmaře zástup 

lidí, někteří se chovali přátelsky, jiní moc ne. Najednou mě 

přivolal Cliff, jeden ze štábu.

„Magnusi, je tady jeden malý kluk, se kterým by ses měl 

seznámit.“

Přivedl ke mně asi osmiletého chlapce jménem Muski, 

který pořád dokola opakoval: „Chci chodit do školy. Chci cho-

dit do školy…“

Promluvil jsem si s našimi keňskými kolegy a požádal je 

o radu, co by bylo nejlepší udělat.

„No, můžeme ho vzít tady do školy a dát mu Mary’s 

Meals,“ navrhl Abel s rukou položenou na chlapcově rameni, 

„ale hlavně mu musíme najít místo, kde by bydlel.“

„Na druhé straně města je dětský domov,“ přidal se Char-

les. „Třeba by si ho mohli vzít k sobě.“

Už zanedlouho jsme s Muskim projížděli městem a našli 

zmíněný domov, před kterým stálo pěkné a barvami zářící 

hřiště. Vydali jsme se v malé skupince dovnitř, abychom se 

představili. Když se ti, kdo měli dětský domov na starosti, 

dozvěděli, kdo jsme, rozzářili se.

„Tak vy jste z Mary’s Meals! Vždycky jsme se s někým 

od vás chtěli setkat. Začali jste dávat jídlo ve škole přes ulici. 

Chodí tam všechny děti, které u nás žijí, a tak teď dostávají 

každý den ve škole najíst, díky Bohu! Chceme vám z celého 

srdce poděkovat!“

Došlo mi, že to je vynikající příležitost zmínit se o chlap-

ci, kterého máme venku v autě.
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„Ano, máme místo. Můžeme ho přijmout – rádi to udě-

láme!“

A tak se Muskimu před našima očima změnil život. Nevě-

řil jsem svým očím, když jsem se podíval na hodinky a zjistil, 

že je teprve deset. Když Abel a Charles v domově všechno 

zařídili a ujistili se, že se můžeme občas zajít podívat, jak se 

chlapci daří, vzali jsme Muskiho s sebou na zbytek dne, aby-

chom pokračovali s natáčením v místních školách. Ještě ne-

skončilo dopoledne a on už stál za kamerou. Dokonce jsem 

ho viděl se poprvé zasmát. Po poledni jsme zjistili, že pracu-

jeme už osm hodin bez jídla, a zastavili jsme se v restauraci, 

která stála na kraji cesty. Ukázalo se, že je to docela formální 

podnik s bílými ubrusy a číšníky ve fracích, a ti se netvářili 

dvakrát nadšeně, když jsme dovnitř vešli s umouněným ho-

chem v roztrhaných hadrech, které ani trochu nevoněly. Ode-

šli jsme s Muskim na toaletu a tam ho vydrhli, jak nejlíp to 

jen šlo, a pak už jsme se posadili ke kuřeti s hranolky. Během 

oběda se chlapce kdosi zeptal, kdy má narozeniny. Pochopi-

telně vůbec nevěděl.

„Narozeniny máš právě dnes,“ shodli jsme se.

Film Child 31 (Dítě 31), který v Grassroots vyrobili, úžas-

ným a dojemným způsobem představuje práci Mary’s Meals. 

Je to ten nejefektivnější nástroj, který mi umožňuje vyprá-

vět náš příběh a vysvětlovat, co Mary’s Meals je. Všechny své 

podporovatele po celém světě jsme vybídli, aby uspořádali 

veřejná promítání filmu, a odezva nás zaskočila. Na „premié-

ru“ během našeho dne otevřených dveří v Glasgow dorazilo 

přes tisíc tři sta lidí. Zúčastnil se také bývalý britský premiér 

Gordon Brown, který v té době působil jako zvláštní vyslanec 

OSN pro globální vzdělávání, a během slavnostní události 

film uvedl. Trochu jsem ho už znal a jeho upřímná a dlou-

holetá touha přispět k vykořenění extrémní chudoby mě 
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oslovila. Když jsme si povídali před zahájením oné slavnosti 

v Glasgow, požádal mě, abych mu o Mary’s Meals řekl více 

informací. Při ceremoniálu pak pronesl mimořádně silnou 

řeč, kterou zakončil těmito slovy:

„Už dlouho mi leží na srdci to, aby každé dítě dostalo pří-

ležitost chodit do školy a učit se. Vzdělání přerušuje bludný 

kruh bídy a poskytuje vyhlídky na lepší zdraví i práci.

Když jako zvláštní vyslanec OSN pro globální vzdělávání 

cestuji se svěřeným posláním po světě, nebudu teď už potře-

bovat vizitky. Stačí, když všude nechám kopii filmu Dítě 31 

a na ní ukážu, co se dá udělat pro to, abychom děti přitáhli 

ke vzdělání.“

Film, který byl opatřen titulky v celkem sedmi jazy-

cích, se promítal na šesti stech místech mnoha zemí světa. 

Po celé Evropě, ve Spojených státech, v Kanadě, Spojených 

arabských emirátech, Austrálii, Libérii, Malawi a Indii se lidé 

shromažďovali, aby film zhlédli v nejrůznějších prostředích – 

v kinech, v palácích, v obývacích pokojích, ve školách a na 

univerzitách – a v řadě zemí dokument odvysílala i televize. 

Doufal jsem, že mi film dovolí omezit cestování a přednáše-

ní, jenže to byla naivní představa. Po odvysílání se naopak 

nabízely další příležitosti oslovit nové publikum. Vzhledem 

k tomu, jak často jsem dokument sledoval daleko od domova, 

mi někdy připadalo jako mimořádný dárek, že se v něm mih-

nou i tři moje děti, Bethany, Toby a Anna. Filmaři z Grassroots 

totiž natáčeli také během benefiční akce základní školy u nás 

v Dalmally, a protože do ní chodí jen asi čtyřicet dětí, nepře-

kvapí, že se v konečném sestřihu objevují i moje děti a jejich 

kamarádi. Ve chvíli, kdy se Anna v hloučku svých spolužáků 

usměje na kameru a zamává, často překvapím člověka, který 

při promítání sedí v publiku zrovna vedle mě, protože do něj 

šťouchnu a hrdě řeknu: „Tohle je mimochodem moje dcera.“
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Když se film vysílal v chorvatské státní televizi, spadly 

jim webové stránky, protože je zaplavili lidé, kteří nám chtěli 

přispět, a během následujících měsíců se náš příjem z této 

země zdvojnásobil. Naše dílo díky tomu dokumentu rostlo 

všude a film Dítě 31 i dnes podněcuje tisíce lidí k tomu, aby 

nám pomohli. Po zhlédnutí dokumentu vyrobilo na naši pod-

poru video i několik známých osobností, například zpěvač-

ka Céline Dion. A skotská zpěvačka Annie Lennoxová v tom 

svém prohlásila:

Kdyby nám po tom, co se podíváme na Dítě 31, měla v hlavě 

uvíznout jediná informace, mohla by to být ta, že za cenu jed-

noho průměrného oběda ve Spojených státech je možné krmit 

v rozvojové zemi dítě jeden celý rok.

Mary’s Meals krmí každý den přes půl milionu dětí, a tak 

je zároveň pobízí, aby chodily do školy a získávaly nezbytné 

vzdělání. Není to žádná velká věda a opravdu to funguje.

Obzvlášť se mi líbí její poslední věta. Rozvojoví odborníci ně-

kdy Mary’s Meals kritizují (a zároveň vládám a dárcovským 

organizacím, pro které pracují, doporučují, aby nám nedá-

valy peníze), protože se jim zdá, že to všechno vidíme moc 

jednoduše a že naše snaha nakrmit děti nemůže být udržitel-

ná. Není pochyb o tom, že prostředí, v němž se pohybujeme, 

problémy, které musíme řešit, abychom školám každý den 

poskytli jídlo, ani problémy, s nimiž bojují lidé žijící v bídě, 

rozhodně jednoduché nejsou. Prosté je ale jádro našeho způ-

sobu, jak to vše řešit. Annie Lennoxová ví stejně dobře jako 

každý, kdo se s námi setkal a s projektem Mary’s Meals se 

přišel seznámit, že nejsme žádní vědci. Zároveň ale nepochy-

buje o tom, že jimi nemusíme být. Desítky tisíc těch, kdo nás 

po celém světě podporují drobnými příspěvky, a tisíce lidí, 
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kteří pro děti ve své obci připravují jídlo, také většinou nejsou 

žádní vědci ani „rozvojoví odborníci“. Bezprostředně ale vní-

mají, že takový přístup je potřebný a že dokáže měnit životy.

Otázka po udržitelnosti mě ostatně vždycky zaráží, pro-

tože mám pocit, že v úsilí o dlouhodobá a udržitelná řešení 

není nic důležitějšího než to, aby děti dostaly potřebnou výži-

vu a vzdělání. Samo slovo „udržitelnost“ bývá problematické 

a všiml jsem si, že ho lidé používají v různých a někdy doce-

la mlhavých významech. Jednou jsem se v učebně plné stu-

dentů managementu, kteří otázku po udržitelnosti vznesli, 

zeptal, jak by toto slovo definovali. Škála různých odpovědí 

mě zarazila. „Udržitelný rozvoj“ byl přitom v roce 1987 defi-

nován tzv. komisí Brundtlandové, sestavenou při OSN, jako 

„takový rozvoj, který naplňuje potřeby přítomných generací, 

aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat po-

třeby své“. Nechápu, jak by Mary’s Meals bylo možné obvinit 

z toho, že tuto definici nesplňuje, a mám za to, že pro některé 

lidi je to mnohem víc otázka délky v čase. Součástí těchto 

programů bývá obyčejně i „strategie odchodu“ po třech až 

pěti letech financování. V rozvojových kruzích se nejspíš 

obecně předpokládá, že když projekt není v daném období 

dokončený, je na něm něco špatně. My jsme se rozhodli pro 

jiný pohled na to, jak dlouhá doba je potřeba, aby se vybu-

dovalo něco trvalého, co od základu změní věci k lepšímu – 

a toto rozhodnutí jsme mohli udělat proto, že nás podporuje 

celosvětové hnutí lidí, kteří to vidí stejně jako my. Rozhodli 

jsme se pro udržitelný přístup opírající se o jejich štědrost.

Vedou se ale i další diskuze, které vyvolávají větší neklid 

a kdy se soulad hledá mnohem hůř než při rozdílných ná-

zorech na délku trvání. Kdysi jsem se setkal s lidmi z jedné 

organizace, která provozovala nějaké školy na Haiti a kteří 

si uvědomili, že spousta žáků trpí chronickou podvýživou. 
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Vyptávali se nás na náš model a my jsme projevili zájem roz-

šířit svůj projekt do jejich škol, abychom tamní děti nakrmili. 

Oni ale o partnerství nestáli, protože náš přístup podle nich 

nebyl „udržitelný“. Zeptal jsem se jich, jak by něco takového 

udělali „udržitelným způsobem“, a oni odpověděli, že chtějí 

pracovat na věcech spojených s mikrofinancováním. To bylo 

před několika lety, a pokud vím, děti v jejich školách zatím 

žádné jídlo nedostali. Já bych na to šel raději jinak. Největší 

naléhavost má hladovějící dítě, které stojí přede mnou. Potře-

buje najíst dnes, a ne za deset let.

Je mi smutno z toho, když lidé pohybující se v oblasti 

rozvoje mluví tak, jako by tyto děti byly „problém“, a ne ti, 

kdo především mají budovat novou a světlejší budoucnost. 

Nesmíme nikdy obětovat dnešní děti kvůli molochu budouc-

nosti, o které nic bližšího nevíme. A tato budoucnost patří 

těmto dětem přinejmenším stejně jako komukoli z nás, kdo 

se považujeme za odborníky na rozvoj.

Hledání podpory celebrit při propagaci filmu Dítě 31 za-

vdalo i důvod k pobavení. Jednou jsme takhle seděli ve sku-

pince a dávali dohromady seznam slavných lidí. Mezi jmény, 

na kterých jsme se shodli, byla i Pamela Stephensonová (he-

rečka, spisovatelka a manželka komika Billyho Connollyho). 

Při přepisování seznamu ale někdo omylem místo jejího jmé-

na napsal „Pamela Andersonová“ (já to nebyl, vážně) a někdo 

z týmu potom skutečně kontaktoval agenta známé hvězdy 

z Pobřežní hlídky s otázkou, jestli by nepodpořila propagaci 

dokumentu Dítě 31. Teprve když nám od ní dorazila odpo-

věď, že to udělá moc ráda, jsme si uvědomili, k jakému zmat-

ku tu došlo. A znovu nás to utvrdilo v přesvědčení, že výzva 

Mary’s Meals promlouvá ke všem.

Mezitím Laffontovi nabídli Mary’s Meals vedle doku-

mentu ještě jeden cenný dar, tentokrát jsem se ale nechal 
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chvíli přesvědčovat. Vyprávěli mi totiž o poradenské spo-

lečnosti Bridgespan Group, která se specializuje na charity 

a pomáhá jim vyvíjet strategie, jak růst a násobit svůj úspěch. 

Bridgespan vznikl vyčleněním z Bain, velice prestižní mezi-

národní poradenské firmy, která radila největším světovým 

korporacím a vládám. Ana a Philippe byli přesvědčeni, že 

právě Bridgespan, který pracoval jenom s organizacemi, 

u kterých cítil potenciál k vyššímu znásobení úspěchu, by 

mohl projevit zájem o to, aby nám pomohl plánovat do bu-

doucna, a v tom případě byli ochotni všechno zaplatit. Mno-

ho z těch věcí pro mě bylo nových, a to včetně jazyka. Pojmy 

jako „škálovatelnost“, „bod zlomu“ a „posílení efektivity“ mi 

zněly cize a vyvolávaly ve mně obavy. Samozřejmě jsem chá-

pal, že je nutné se připravit na další růst a posilovat organiza-

ci, abychom mohli dál efektivně krmit rostoucí počet dětí, bál 

jsem se ale, abychom neudělali něco, co by bylo v rozporu 

s našimi hodnotami. Jen těžko se mi chtělo věřit, že by tito 

vysoce výkonní konzultanti, kterých si cení i nejúspěšnější 

podnikatelé v USA, dokázali brát vážně naši averzi ke stano-

vování finančních cílů nebo s tím související přesvědčení, že 

to nejvyšší vedení nezajišťujeme my. A také si myslím, že mě 

trochu odstrašovala vidina spolupráce s těmito skvěle proško-

lenými, akademicky vzdělanými lidmi. Představa, jak s nimi 

sedím v té své boudě a společně probíráme strategii, mě při-

váděla do rozpaků. Zároveň jsem ale v té době už věřil Laf-

fontovým natolik, že jsem souhlasil s prvním setkáním. Lidé 

z Bridgespan nám na něm sdělili, že by s Mary’s Meals rádi 

spolupracovali, protože byli přesvědčeni, že nám v té fázi 

rozvoje, ve které se nacházíme, mají co nabídnout.

Na druhém setkání jsem se jim svěřil se svými obavami 

a zmínil jsem několik věcí, které souvisejí s našimi hodno-

tami a o kterých se nebude diskutovat. Uctivost, s jakou mě 
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poslouchali a odpovídali mi, mě na konci setkání přesvědči-

la, že bychom se do toho měli pustit. Štědrost Laffontových 

nám umožnila spolupracovat se společností Bridgespan šest 

měsíců, během kterých nám pomohli sestavit masivní „plán 

růstu“. Vedli jsme během té doby spoustu úžasných rozho-

vorů a našli způsob, jak smířit náš „přístup založený na Boží 

prozřetelnosti“ s nutností důkladně a svědomitě plánovat. Se 

všemi členy týmu, kteří s námi spolupracovali, jsem se nako-

nec velmi spřátelil a dva z nich se dnes do práce Mary’s Meals 

zapojují jako členové správní rady. Několik měsíců poté, co 

naše spolupráce skončila, jsem se poprvé chystal do Bostonu, 

abych tam vystoupil v televizi. Když se v Bridgespan dozvě-

děli, že mám navštívit jejich domovské město, pozvali mě do 

svého sídla, abych si pohovořil se zaměstnanci. Překvapilo 

mě, když na mě čekal shromážděný celý jejich tým a přes 

videokonferenci byli připojeni i lidé z poboček v New Yorku 

a v Kalifornii. Vybídli mě, abych se podělil o své zkušenosti 

s vedením Mary’s Meals i s pocity, které ve mně zanechala 

spolupráce s nimi. Řekl jsem to poměrně stručně a zbytek 

hodinového setkání jsme strávili fascinující diskuzí na téma, 

jak vytvořit soulad mezi plánováním a Boží prozřetelností. Ke 

konci jsem chápal, že i pro spoustu z nich je motivací vlastní 

hluboká víra a že k přístupu Mary’s Meals chovali hluboký 

respekt. To pro mě znamenalo opravdu hodně. Došlo mi, 

že spolupráce se společností Bridgespan nijak nepodkopala 

ani nenarušila žádné námi ceněné hodnoty, ale posílila je 

a poskytla nám větší sebedůvěru, abychom je sdíleli, chrá-

nili a žili. Jedním z postojů, které jsme zkoumali a snažili se 

jasněji pojmenovat, bylo naše přesvědčení, že rodina Mary’s 

Meals by se měla nechat vést principy „solidarity“ a „subsidi-

arity“. Nová ústřední organizace, Mary’s Meals International, 

měla zajišťovat, že všechny pobočky Mary’s Meals spojuje 
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jedna společná vize, stejné poslání a stejné hodnoty (solidari-

ta), a neměla se zároveň věnovat ničemu, co by nešlo vyřešit 

efektivněji na místní úrovni. To nám mělo umožnit, abychom 

žili způsobem, který nejlépe odpovídá dané situaci, kultuře 

a okolnostem, ve kterých působíme. Zároveň je to odpověď 

na mé už dlouho pociťované obavy, že my, kdo Mary’s Meals 

„vedeme“, můžeme snadno začít působit jako limitující fak-

tor. Zmíněný přístup je i ve shodě s tím, že Mary’s Meals má 

být v ideálním případě cosi jako „hnutí“, a ne silně centrali-

zovaná organizace. Práce se společností Bridgespan pro nás 

byla darem, naučila nás další věci potřebné k tomu, abychom 

mohli ještě usilovněji pracovat na získávání podpory, a ujisti-

la nás v tom, že nové projevy štědrosti dokážeme přetavit ve 

spoustu dalších jídel pro hladovějící děti.

A pak se nečekaně objevila ještě jedna příležitost, jak zvý-

šit povědomí o naší práci. Pořád jsem udržoval kontakt s Ge-

rardem Butlerem, se kterým jsem se seznámil při předávání 

cen CNN v roce 2010. Počátkem roku 2013 se mi ozval s tím, 

že chce splnit svůj slib a vydat se se mnou do Afriky, aby 

na vlastní oči viděl, jak Mary’s Meals funguje. Probírali jsme, 

která země by byla nejvhodnější, a nakonec jsme vybrali Li-

bérii. Zdálo se nám, že se jí v médiích věnuje málo pozornos-

ti, i když tamní lidé zoufale potřebují pomoc, a my jsme byli 

odhodláni obsloužit tam co nejdřív mnohem víc dětí. Uvědo-

movali jsme si, že velkou pomocí nám v tom může být právě 

publicita kolem Gerryho návštěvy.

Za základnu jsme si zvolili naše sídlo v Tubmanburgu, 

kde pro nás národní ředitel ochotně uvolnil svůj dvoupoko-

jový domek. Veškeré zařízení bylo velice prosté – elektřina 

fungovala jenom několik hodin denně a vyráběl ji malý ge-

nerátor, navzdory extrémně horkému a vlhkému podnebí tu 

nebyla klimatizace a nedalo se jít ani nikam najíst. Řekl bych 
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ale, že Gerry si užíval každou chvilku našeho pobytu a vůbec 

na nic si nestěžoval. Dokonce ani na bídné výsledky mého va-

ření. Od úsvitu do setmění každý den pracoval, jezdil do da-

lekých vesnic a čas trávil tím, že se všude seznamoval s lidmi 

a každého včetně mě v jednom kuse rozesmával tak, až nás 

bolelo břicho. Zároveň bylo skvělé se za něj tak trochu scho-

vat a oddechnout si. Ve vesnicích nás vítali ještě vřeleji než 

jindy, a zatímco Gerry dělal našim hostitelům radost tím, že 

divoce křepčil s každým tanečníkem a někdy i s těmi, kdo ne-

tancovali, já jsem mohl zůstat v pozadí. Nikdy jsem nebyl ten 

typ, co si užívá, když tancuje a je středem pozornosti. Po ve-

čerech jsme se občas hodně nasmáli nad tím, jak rozdílné jsou 

naše povahy – extrémní extrovert a introvert. Fascinovalo mě, 

jaký má dar: ve vesnici byl sotva několik okamžiků a už se na 

něj všichni usmívali a smáli se s ním, i když si navzájem vů-

bec nerozuměli. Děti se na něj lepily a on se zajímal o všech-

no, co souvisí s jejich životem. Všiml jsem si, že si pamatoval 

jméno každého, s kým jsme se ve vesnici setkali. Jednou jsem 

se o tom před ním zmínil a on se začal předvádět, obcházel 

všechny, se kterými jsme se seznámili, a opakoval jejich jmé-

na. Zároveň ale do hloubky přemýšlel o tom, co viděl a za-

žil. Během posledního večera, po kterém nás ještě čekal den 

plný filmování, se vytasil s rozsáhlými poznámkami, které si 

vedl: zapisoval si myšlenky o kráse a významu Mary’s Meals 

a o tom, jak nejlépe je vyjádřit. Každé jednotlivé slovo vybí-

ral s až puntičkářskou pečlivostí. Tak úzkostlivá příprava mě 

udivila stejně jako to, jak tvrdě pracoval. Když jsme na tuhle 

cestu vyráželi, doufal jsem, že se vrátíme s nějakou krátkou 

nahrávkou, kterou pro nás udělá. Místo toho nás obdaro-

val mnoha hodinami neuvěřitelného filmového materiálu.

„Během téhle cesty na mě vedle dalších věcí udělala silný 

dojem síla lidské důstojnosti, a na Mary’s Meals se mi líbí, 
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že dělá vše pro uchování této důstojnosti. Neprovozují volný 

systém, kde si lidé jen berou, ale s úctou přistupují k životu 

druhých lidí, k jejich kultuře a k tomu, čeho jsou schopni, 

a snaží se to rozvíjet,“ pronesl Gerry na kameru během po-

sledního dne našeho pobytu.

„Nacházím tady komunity, které jsou nezdolné a poctivé, 

vřelé, naplněné láskou a nadějí. To všechno tady už je, ale 

Mary’s Meals funguje jako spínač, který to spustí. Magnus 

věří, že je to dílo Boží, a já si to myslím taky.“

S takovým hodnocením, komu naše dílo patří, souhlasila 

i řada lidí, kteří se jednoho horkého letního dne roku 2014 

sešli za kostelem v Medžugorje. Z pódia jsem hleděl do míst, 

kde dřív bývaly vinice a pole a kde se teď mačkal padesáti-

tisícový zástup mladých lidí, z nichž mnozí mávali vlajkou 

svého státu. Znovu jsem dostal pozvánku, abych promluvil 

k mládeži, která se tu shromáždila ke svému každoročnímu 

festivalu. Když jsme v roce 1983 přicestovali do Medžugorje 

poprvé, tehdy jako dospívající, ocitli jsme se v malé skupin-

ce mezinárodních poutníků. Dnes mě ohromoval pohled na 

nekonečné a štěstím zářící lidské moře, složené z poutníků, 

kteří se ze všech končin světa vydali do tohoto zapadlého 

a těžko přístupného místa. V ročním období, kdy většina je-

jich vrstevníků zamířila na pláž nebo na hudební festival, se 

tito mladí lidé rozhodli přijet právě sem. Většina z nich měla 

na uších sluchátka a na krátkých vlnách poslouchala tlumo-

čení našich přednášek. Lidija, která stála vedle mě, překláda-

la moje slova do chorvatštiny a v maličkých budkách, které 

stály vyrovnané vedle sebe ve žluté budově, kde jsme občas 

pořádali konference Mary’s Meals, seděli další lidé a chorvat-

ská slova překládali do devatenácti dalších jazyků: italštiny, 

němčiny, francouzštiny, španělštiny, polštiny, arabštiny, ko-

rejštiny a mnoha dalších. Na to, že moje přednášky někdo 
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tlumočí, jsem si už zvykl, dnes mě ovšem z míry vyvádělo 

vědomí, že moje slova se překládají na dvakrát a že mladí lidé 

sedící přede mnou mě poslouchají v rádiu. Na pódiu se ale 

ke mně přidala početná skupina podporovatelů, oblečených 

do triček Mary’s Meals, a jejich přítomnost mi dodala jisto-

tu. Po krátké přednášce se všichni dívali na film Dítě 31 na 

velkoplošných obrazovkách. Zbytek týdenního festivalu jsem 

většinou strávil v našem informačním stánku a společně s Mi-

lonou jsme se věnovali nekonečnému zástupu šťastných mla-

dých lidí z Číny, Mexika, Libanonu a z mnoha dalších zemí. 

Přicházeli, aby se dozvěděli víc o Mary’s Meals – někteří už 

jako stávající podporovatelé a jiní proto, že se o nás doslechli 

poprvé. Dlouhý čas jsme strávili se skupinkou dospívajících 

ze Švýcarska, kteří se zajímali o to, jak nejlíp můžou pro nás 

shánět peníze. Když odcházeli, jeden z nich se ke mně otočil 

a řekl: „Víte, poprvé v životě opravdu chápu, že být křesťa-

nem taky znamená něco dělat.“

Další rozhovor, na který se nedá zapomenout, jsem vedl 

s jedním z místních kněží. Zmínil jsem se před ním o tom, že 

podle některých lidí celý příběh o medžugorských zjeveních 

pečlivě vytvořili a šíří místní duchovní.

„Viděl jste ten zástup mladých lidí, kteří tady klečí na ko-

lenou a modlí se? Stojí dlouhé fronty na zpověď? Nevejdou se 

do kostela? Viděl jste, jak jsou radostní? Slyšel jste jejich pří-

běhy nebo přednášky, jako byla ta vaše, které ukazují některé 

plody tohoto místa?“ zeptal se mě.

„Kdybychom si tohle všechno celých uplynulých třicet let 

vymýšleli, kdybychom doopravdy věděli, jak to zařídit, po-

tom by se to mělo přijmout jako pastorační plán pro každou 

farnost, každou diecézi v celém světě!“ rozesmál se.

Možná jsem to měl navrhnout papeži Františkovi, když 

nám s Julií šel jednoho spalujícího letního dne v roce 2013 
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na Svatopetrském náměstí vstříc s otevřenou náručí. Mám ale 

za to, že o pastoračních plánech toho ví víc než já. Několik 

týdnů předtím jsem doma držel v náručí syna Gabriela, který 

měl tehdy dva roky a usilovně plakal, a do toho jsem zvedl te-

lefon. Matně jsem zaslechl, jak člověk na druhé straně tvrdí, 

že je z Vatikánu, a ptá se mě, jestli bych chtěl přijet a setkat 

se s papežem Františkem.

Gabriela jsem rychle předal jeho starší sestře Marthě a po-

žádal jsem volajícího, jestli by to nezopakoval. Rozuměl jsem 

ale správně už napoprvé. Bylo tak docela namístě, že když 

k nám papež celý rozzářený došel a stiskl Julii ruce, ona mu 

nejprve předala obrázky namalované pro něj našimi dětmi 

a uložené v obálce, na které červeným fixem stálo „Papež 

František!“. On se usmál a zeptal se, kolik dětí máme, a pak 

jsme si chvíli povídali o naší práci a já jsem mu předal modrý 

hrnek Mary’s Meals a kopii filmu Dítě 31. Papež je předal ně-

komu ze svého doprovodu a dál nám tiskl ruce. Pak vzal mou 

dlaň a položil ji na Juliinu, své ruce dal nahoru a takto požeh-

nal našemu manželství. Přitom se celou dobu zeširoka usmí-

val. Ještě nikdy se na mě nikdo tak nesmál a já na ten úsměv 

plný lásky nikdy nezapomenu. Ze všech nečekaných setkání 

a nezasloužených darů, které mě potkaly za dobu, kdy tuto 

práci dělám, byl tenhle ze všech nejúžasnější. Jen několik 

měsíců po svém zvolení se tento papež stal mým i Juliiným 

hrdinou – a to, že nám takto požehnal, bylo pro nás oba víc, 

než v co jsme kdy mohli doufat. A jako vždycky předtím jsem 

si i tenkrát bolestně uvědomoval, že v celém světě je spousta 

jiných lidí zapojujících se do Mary’s Meals, kteří by v dlouhé 

frontě na setkání s tímto pozoruhodným člověkem měli stát 

mnohem víc vepředu.

Od svého zvolení papež František opakovaně připomíná 

„pohoršení chudoby“. Jen krátce předtím, než jsme se s ním 
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setkali, upozornil, že abychom na ně mohli nějak reago-

vat, „musíme se všichni zamyslet nad tím, jestli nemůžeme 

o něco málo zchudnout – každý z nás to musí udělat“.

Vím, že požehnání, které jsme toho dne dostali, platilo 

pro všechny, kdo právě tohle dělají, když se o chléb, který 

je pro všechny, dělí s Mary’s Meals a hladovějícími dětmi.
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12. kapitola 
Přátelé dole

Nezoufám si nad šťastnějšími časy, ale myslím na to, že celý 

svět řídí ten, který tiší bouři ne lidským uměním, ale svým fiat. 

sv. Jan Zlatoústý

V Medžugorje mělo počátek i naše působení na Haiti. Jedno-

ho teplého a slunečného rána v květnu roku 2006 jsem stál 

v zástupu, který naslouchal Jakovovi – nejmladšímu z vizio-

nářů a v té době muži po třicítce, jak na schodech svého 

domu tlumočí zjevení Panny Marie. Když svou jednoduchou 

a přitom působivou promluvu ukončil obvyklou modlitbou 

a já jsem se otočil, abych odešel, někdo ze zástupu mi pokle-

pal na rameno.

„Všude jsem tě hledala!“ pozdravila mě nadšeně usměva-

vá žena středního věku. „Já jsem Anka, potkali jsme se loni 

na mládežnickém festivalu – pamatuješ?“

Jak bych si mohl nepamatovat! Tlumočila tam promluvu, 

o kterou mě během programu požádali, a v živé paměti jsem 

měl to, jak přikrášlovala všechno, co jsem řekl, takže mladí 

posluchači se smáli a mě to trochu vyvádělo z míry. V jednu 

chvíli jsem si připadal jako nějaký bavič, jen jsem absolutně 

nerozuměl vlastním vtipům.

„Nedávno jsem byla na Haiti a věnovala se tam něja-

ké humanitární pomoci – musím si s tebou o tom promlu-

vit!“ pokračovala. „To, co se tam děje, je strašné. Kam jsem 
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přišla, tam jsem si říkala: ‚Tyhle děti zoufale potřebují Mary’s 

Meals.‘“

Přešli jsme do malé kavárny, kterou Mary’s Meals provo-

zuje přímo v srdci vesnice, abychom poutníkům nabídli čaj 

nebo kávu a informovali je o naší práci. Svou základnu tu 

měla Milona, lidé z celého světa se zde dozvídali, co Mary’s 

Meals dělá, a často po návratu domů zakládali sdružení na 

naši podporu. Jako obvykle to tu hučelo jako v úle a na růz-

ných místech se vedly rozhovory v různých jazycích. Znovu 

jsem obdivoval, jak Milona dokáže přeskakovat z jednoho ja-

zyka do druhého a naplno se věnovat každému návštěvníko-

vi, který sem zavítá. Anka se mě nad kávou zeptala, jestli by-

chom nechtěli s Mary’s Meals začít působit na Haiti. Ukázala 

mi fotky, které tam sama pořídila, a zdůraznila, že Haiti je 

nejchudší zemí západní polokoule. Odpověděl jsem jí, že by-

chom moc rádi pomohli tamním trpícím dětem, ale že všech-

ny naše dostupné prostředky už jsou vázány na jiné projekty.

„Modleme se za to, přemýšlejme o tom a uvidíme, co 

se stane,“ navrhl jsem na rozloučenou a vydal se na letiště. 

Ta slova byla míněna upřímně, protože o extrémní chudobě 

v téhle karibské zemi jsem už něco slyšel, a když mi Anka 

barvitě popisovala utrpení tamních dětí, silně mě to zasáhlo. 

Odjížděl jsem ale bez větší naděje, že by se v brzké době dalo 

na Haiti něco udělat. Snad každý týden se ke mně dostáva-

la nějaká prosba o pomoc a bylo jich mnohem víc, než jsme 

mohli vyslyšet.

Po příjezdu domů jsem na chvíli zaskočil do své boudy, 

abych si prošel e-maily, a ve schránce mě překvapila zpráva 

od jisté Cecilie ze severu Anglie, která se právě vrátila z dovo-

lené na Kajmanských ostrovech v Karibiku. Osobně jsem teh-

dy Cecilii neznal, ale už jsem o ní slyšel, protože patřila mezi 

naše neúnavné dobrovolníky, kteří jako by celý život nedělali 
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nic jiného, než že každému vyprávěli o Mary’s Meals. Noví 

podporovatelé ze severu Anglie nás často kontaktovali s tím, 

že se o naší práci dozvěděli od Cecilie. Teď mi tedy psala, že 

během pobytu v Karibiku se ona a její manžel dali v restaura-

ci do řeči s jistým chlapíkem a – jak jinak – pověděli mu také 

o Mary’s Meals. Dotyčného to velmi zasáhlo a řekl jim na to, 

že je členem správní rady v jedné nadaci, která pravidelně 

rozděluje peníze a teď hledá způsob, jak by nejlíp pomohla 

chudým dětem na Haiti. Uvědomil jsem si, že zhruba v době, 

kdy si o tom povídali na Kajmanských ostrovech, jsem seděl 

nad kávou s Ankou a poslouchal její žádost, aby Mary’s Meals 

začalo působit na Haiti. Na konci e-mailu bylo telefonní číslo 

a prosba, abych tomu člověku zavolal. Když jsem to udělal, 

potvrdil mi, co jsem věděl od Cecilie, a vyptával se na detaily 

ohledně naší práce. Pak mi nabídl, že když mu pošleme zpra-

covaný projekt působení Mary’s Meals na Haiti, předloží ho 

správní radě své nadace a ta ho pravděpodobně schválí. To 

už jsem nepochyboval, že právě tohle máme udělat, a pustili 

jsme se do seriózního výzkumu problémů, které Haiti trápí: 

zajímala nás míra dětské podvýživy, údaje o školní docházce, 

přehled současných poskytovatelů školního jídla a podobně. 

Bylo zřejmé, že v téhle zemi je Mary’s Meals zoufale potřeba. 

Pak jsme se začali rozhlížet po organizacích, které na Haiti 

už působily, zvlášť po takových, které se věnovaly vzdělávání 

a které by se pro nás mohly stát potenciálními partnery. S ně-

kterými jsme posléze navázali kontakty.

V září jsem se na Haiti poprvé vydal a doprovázela mě 

přitom Maria Byarsová, bystrá mladá členka našeho stále se 

rozrůstajícího týmu, která větší část předcházejících dvou 

let strávila prací pro nás v Malawi a Libérii. Seznámil jsem 

se s ní ještě jako s děvčetem, když spolu s rodiči přijížděla 

na duchovní obnovy do Craig Lodge a pak když se přidala 
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k malé komunitě, která tam působila. Postupně se nadchla 

pro práci Mary’s Meals, a když dokončila magisterské stu-

dium na Londýnské škole ekonomie, vrátila se a rozšířila náš 

malý a rozrůstající se tým, což mi udělalo radost, protože je 

to jedna z nejhloubavějších a nejinteligentnějších osob, co 

znám. Začala zaznamenávat, jak se vyvíjel model naší práce, 

pojmenovávala věci jako zapojení komunity a úsilí o dlou-

hodobou udržitelnost a také byla hlavní hybatelkou prvních 

pokusů o smysluplné monitorování a vyhodnocování našich 

projektů. Navíc je to osoba hluboce duchovní a niterná, takže 

mně po několika letech úzké spolupráce vzala dech nečeka-

ným oznámením, že se chce stát řeholnicí. Dnes žije v ko-

munitě Františkánských sester obnovy a pracuje s chudými 

v New Yorku.

Nejdřív ze všeho jsme se vydali na náhorní plošiny upro-

střed Haiti a po hrbolatých cestách jsme přes dva horské hře-

beny dojeli do města Hinche. To, co jsme viděli, nám větši-

nou připomnělo západní Afriku, byla tu ale i spousta rozdílů. 

Jako nejběžnější dopravní prostředek tu fungovali osli a ma-

ličké domky kolem cesty byly většinou hezky natřené mod-

rou nebo zelenou barvou. Zvrásněná pohoří byla neobyčejně 

krásná, i když úplně zbavená stromů. Eroze dosahovala mís-

ty takové intenzity, až jsme se báli, že se rozpadnou a úplně 

rozdrobí přímo před našima očima. Stejně zjevná byla taky 

zdrcující a obludná chudoba. Muži tahali hrubé dřevěné vo-

zíky s těžkým nákladem. V dřevěném stánku u silnice jsem 

viděl na kost vyhublé dítě, jak dřepí v prachu, pečlivě přebírá 

maličké úlomky dřevěného uhlí a dává je do plastového sáčku.

Už před cestou jsem něco četl o hrozné historii této země, 

historii poznamenané tragédií a nespravedlností. Kdysi dáv-

no tady francouzští kolonialisté udržovali mimořádně bru-

tální otrokářský režim. Třetina otroků, kteří byli ve velkém 
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dováženi ze západní Afriky, aby dřeli na výnosných plantá-

žích, zemřela už pár let po příjezdu. V roce 1791 se otroci 

vzbouřili a roku 1804 dosáhli proti Napoleonově Francii vítěz-

ství, které otřáslo světem. V roce 1825 požádala Francie, pod-

porovaná Spojenými státy, Británií a Kanadou, o zaplacení 

reparací za „ztracený majetek“ – otroky, pozemky a zařízení. 

Aby země získala mezinárodní uznání a dostala se z politic-

ké i hospodářské izolace, byla přinucena zaplatit 150 milionů 

zlatých franků. To se dnes rovná částce zhruba 12,7 miliardy 

dolarů. I když byla suma později snížena, Haiti se dluh poda-

řilo splatit až v roce 1947. Potom zemi ovládla série nechvalně 

proslulých diktátorů, jako byl Papa Doc a jeho syn Baby Doc. 

Přečetl jsem si i některé skličující údaje o současnosti Haiti 

a o odkazu, jaký tyto hrozné dějiny přinesly. Zhruba 80 pro-

cent obyvatelstva dnes žije za méně než dva dolary denně, 

50 procent dětí mladších pěti let trpí podvýživou a z každého 

tisíce narozených dětí se jich osmdesát nedožije ani prvních 

narozenin. A do školy jich chodí méně než polovina.

Náš první den strávený v Hinche, 5. září 2006, byl oprav-

du šťastný. Čtyři měsíce poté, co se se mnou v Medžugorje 

dala do řeči Anka, jsme byli svědky prvního podávání Mary’s 

Meals na Haiti. V malém sirotčinci jménem Maison Fortuné 

se rozesmáté děti v neobvyklých růžových uniformách řadily 

pod vysokými stromy do fronty, aby si vyzvedly talíře s rýží 

a zeleninou. Později toho dne jsme se setkali s několika sest-

rami Marky Terezy – misionářkami lásky, které nám připo-

mněly, že na dnešek připadá výročí smrti jejich zakladatel-

ky. Potěšilo mě, že jsme své působení na Haiti začali právě 

o takovém datu, protože k Matce Tereze jsem cítil hluboký 

obdiv a její touha sloužit chudým silně ovlivnila to, jak fun-

gujeme. Její sestry ve výrazných modrobílých hábitech nás 

pozvaly do svého domu a představily nám podvyživené děti, 



239

se kterými tam pracují – děti na kost vyhublé a vysušené, na 

pokraji života, tak drobné a na pohled křehké, že jsem se jich 

nejprve bál dotknout. Když jsem se ale nakonec odvážil, ne-

dalo se pustit je, a když jsem přece jenom vracel do postýlky 

i to poslední, skoro jsem záviděl těmto sestrám, že se celý 

den starají o tak krásné a vzácné lidské bytosti. Nějaký čas 

jsme strávili také s jinou místní organizací – Caritas Hinche. 

Mluvili jsme o tom, jak školy, které provozují na náhorní plo-

šině, zoufale potřebují jídlo, a dohodli jsme se, že s nimi bu-

deme spolupracovat. Časem se z této charity stal náš největší 

haitský partner a v mnoha vesnicích náhorní plošiny, někte-

rých poměrně dost vzdálených a dostupných jen pěšky nebo 

na oslu, začali dobrovolníci každý školní den vařit dětem rýži 

a fazole.

Z města Hinche jsme se vydali do Port-au-Prince, aby-

chom se setkali s otcem Tomem Haganem a společně na-

vštívili nechvalně proslulý slum nazvaný Cité Soleil. Kdykoli 

jsme se od svého příjezdu na Haiti o plánech navštívit toto 

místo zmínili, následoval nejdřív smích a potom, když si do-

tyčný uvědomil, že to myslíme doopravdy, vážně pronášená 

tvrzení, že to prostě nejde. O tamní situaci se denně mluvilo 

ve zprávách. Kolem okraje Cité Soleil byly rozmístěny mí-

rotvorné jednotky OSN, fakticky tak obklíčily čtyři sta tisíc 

obyvatel toho místa a neustále sváděly boje s asi dvanácti 

tisíci ozbrojenci, kteří slum ovládali. Členové těchto gangů 

v té době unášeli lidi, kteří projížděli po cestách poblíž je-

jich území, a většina obyvatel Port-au-Prince si dávala dobrý 

pozor, aby se nedostala ani do blízkosti Cité Soleil, natož do 

města samotného. Naší „propustkou“ a důvodem, proč jsme 

toto místo chtěli navštívit, byl zmíněný otec Tom Hagan, 

Američan, který tu působil řadu let. Byl jsem s ním v pravi-

delném kontaktu už několik měsíců, od té doby, co jsem se 
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o jeho práci v Cité Soleil dozvěděl od jím založené organiza-

ce Hands Together. Zvlášť jsem se zajímal o školy, které tam 

postavil, a o to, jak zoufale tamní děti potřebují školní jídlo.

Dorazili jsme do jeho domu v Port-au-Prince a už za chví-

li jsme se smáli všemu, čím nás tenhle drobný kněz z Filadel-

fie rozesmával. Nad osvěžujícím nápojem nám vyprávěl svůj 

příběh a popisoval, v jakých podmínkách působí, ale vždyc-

ky, když začal mluvit o něčem vážném, o problematických 

a často hrůzných okolnostech, odbočil najednou a pověděl 

nám nějakou anekdotu k popukání. Vzhledem k tomu, kolik 

násilí a smrti ho obklopovalo, si říkám, jestli se tak nevyrov-

nával – nebo aspoň nesnažil vyrovnat – s realitou toho, v čem 

žil. Zároveň to byl pokorný a velice nejistý člověk, který si 

často kladl otázku, jestli za dobu, po kterou působí na Haiti, 

vůbec udělal pro lidi něco dobrého.

Svěřil se nám, že v roce 1986 vedl skupinu studentů z La-

fayette College při cestě na Haiti, poté pocítil povolání vzdát 

se kaplanského místa na Princetonské univerzitě a v roce 

1997 nakonec odejel do Port-au-Prince, kde založil organizaci 

Hands Together. S jejími dalšími členy pak rozjížděli vzdě-

lávací, zemědělské a zdravotnické projekty v oblasti Gonaï-

ves, především se ale zaměřili na Cité Soleil, kde zbudovali 

osm velkých školních areálů, aby v tomto místě vůbec popr-

vé nabídli vzdělání zdarma. Mluvil s námi i o aktuální a sil-

ně napjaté situaci ve slumu. Některé vůdce tamních gangů 

dobře znal a snažil se zprostředkovat mezi nimi a vojáky mír. 

A uprostřed vyprávění o nedávných krutostech, které se tam 

staly, zase odbočil k veselému příběhu o indických sestrách – 

misionářkách lásky, které žily nedaleko a u kterých každé 

ráno celebroval mši svatou.

„Když k nim přijdu sloužit mši, mají obvykle na tabulce, 

která visí v kapli, napsaný úmysl pro daný den. A často jsou 
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to narozeniny nějaké sestry nebo jiné výročí. Tuhle k nim do-

razím a na tabulce stojí: ‚Narozeniny sestry Horshit‘.4 Ovládl 

jsem se a dal si záležet, abych to vyslovil trochu přijatelněji: 

‚Modleme se dnes za sestru Horsít, která slaví narozeniny,‘ 

ale ony se nedaly a hned mě všechny začaly opravovat: ‚Tak 

ne, otče, vyslovuje se to se š…‘“

To už jsme se ohýbali smíchy a otec Tom dokončil poví-

dání o gangu a jeho šéfovi, který nedávno uřezal hlavu svému 

protivníkovi. Pak odpověděl na spoustu našich otázek a ujistil 

nás, že při zítřejší návštěvě škol v Cité Soleil s ním budeme 

v bezpečí.

A tak jsme na druhý den vyrazili – hned po mši svaté 

u sester – misionářek lásky, kde jsem si upřímně oddechl, že 

mi nikdo nechce představovat sestru Horshit. Hlavní silnice, 

která vedla z haitského mezinárodního letiště, byla znepoko-

jivě prázdná. Jednou se kolem nás prohnal barevný autobus, 

vyděšený řidič se s ním řítil přímo středním pruhem a klak-

sonem dával celou dobu najevo, že nikomu stavět nebude. 

Tak jako všichni obyvatelé se nejspíš bál únosu, protože prá-

vě na tomhle úseku cesty k nim v minulých týdnech několi-

krát došlo. Když jsme z dálnice sjeli na vedlejší silnici, která 

vedla do slumu, projeli jsme kolem skupiny bílých tanků. 

Vojáci jednotek OSN, kteří z nich vykukovali, na nás ze zvy-

ku mířili zbraněmi. Myslel jsem na to, jak prudkou reakci 

jsme od chvíle, kdy jsme na Haiti přicestovali, všude vyvolá-

vali zmínkou o tom, že chceme navštívit Cité Soleil. Podíval 

jsem se vedle na Marii, jestli je v pořádku. Zdálo se, že je 

mnohem klidnější a dělá si mnohem menší starosti než já. 

Stále silněji se mi do mysli vkrádala otázka, jestli bylo mou-

dré svěřit svůj život do rukou výstředního kněze, se kterým 

4 V angličtině toto jméno zní stejně jako horse shit, „koňský trus“. [Pozn. překl.]
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jsme se seznámili teprve předchozího večera. Otec Tom nám 

mezitím podal rychlý komentář a vysvětlil, že od roku 2004, 

kdy byl při převratu svržen zvolený prezident Jean-Bertrand 

Aristide, jsou na ostrově přítomny jednotky OSN, což vyvo-

lává kontroverzi. Navenek mají udržovat mír, mnozí Haiťané 

ale těch šest tisíc vojáků vnímá jako agenty mezinárodních 

mocností, které podle jejich názoru stojí za svržením Aristi-

da. Četné gangy v Cité Soleil zůstaly bývalému prezidentovi 

věrné a obviňují OSN z krutostí proti nim i proti dalším zbí-

dačelým obyvatelům slumu. V červenci 2006 se jednotkám 

OSN nepodařilo provést „invazi“ do slumu, při bojích bylo ale 

zabito kolem osmdesáti civilistů. Od té doby zůstali vojáci za-

kopáni kolem města a ze svých pozic občas podnikají spora-

dické útoky. Místní obyvatelé je viní, že ze Cité Soleil udělali 

koncentrační tábor. Podle článku, který nedávno vyšel v me-

dicínském týdeníku The Lancet, bylo na Haiti v průběhu dva-

advacetiměsíční mise OSN zabito na osm tisíc lidí a pětatřicet 

tisíc žen bylo znásilněno. V té chvíli jsme už rozuměli tomu, 

že fakticky přijíždíme do válečné oblasti. Budovy poničené 

střelbou a zdi prostřílené kulkami se nijak nelišily od výjevů, 

na které jsem si zvykl v Bosně a Hercegovině nebo v Libérii.

„Tohle je dům sester – misionářek lásky,“ ukázal otec Tom 

na další bojem poznamenanou budovu. „Musely se odstěho-

vat minulý týden, když na ně začaly dopadat střely, a je to 

hrozná škoda, protože tyhle sestry tu dělaly obrovský kus 

práce. Jedna sestra byla dokonce postřelena do ruky, ale už 

se z toho dostává, díky Bohu.“

Zdálo se, že vedle Červeného kříže a Lékařů bez hranic 

v Cité Soleil působila už jen jedna humanitární organizace, 

Hands Together. Projížděli jsme teď kolem vypálených bu-

dov, před kterými seděl hlouček mladých mužů a zachmuře-

ně nás pozoroval. Podíval jsem se na zbytky nápisu, který byl 
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na jednom obzvlášť zničeném domě, a uvědomil jsem si, že 

hledím na zbytky policejní stanice. O něco jasněji jsem v tu 

chvíli pochopil, že tohle místo opravdu ovládají gangy. V tom-

hle autonomním státě neexistovala žádná jiná autorita.

„Má opravdu otec Tom bezpečnou ‚propustku‘ do téhle 

oblasti, anebo je jenom naprostý blázen?“ ptal jsem se sám 

sebe pořád dokola. Jistotu jsem nabyl až ve chvíli, kdy jsme 

dojeli před jeden ze školních areálů a projeli branou za vy-

soké ochranné zdi. Uvnitř byla hotová oáza pokoje. Několik 

mužů tu v jedné třídě vyrábělo dřevěné židličky a připravo-

vali tak učebnu na nový školní rok. Nad hlavami nám zlob-

ně bzučel vrtulník OSN. Otec Tom mi ukázal čistý průstřel 

v jedné z tabulí a dodal, že když sem kulka přiletěla, byly ve 

třídě děti.

Vyšli jsme ven do úzkých uliček a okamžitě nás obklopily 

nahé a na kost vyhublé děti. Všude se vznášel silný zápach 

splašků a hniloby. Na každém rohu ležely hromady shnilých 

odpadků, mezi nimi byly kaluže zapáchající černé vody a tím 

vším se brodily bosé děti. Kolem betonových koryt plných 

splašků stály chatrné domečky z rezavějícího plechu. Děti 

před námi ukazovaly na ústa a na vystouplá břicha a prosily 

nás o něco k jídlu. Mnohokrát po mně děti chtěly peníze, ale 

ještě nikdy takto nežádaly o jídlo. Vydali jsme se ke starým 

dokům a cestou pozorovali veliká černá prasata, jak ryjí v od-

padcích. Sem tam jsme zahlédli nějaké dítě, jak dřepí upro-

střed špíny a vykonává potřebu. Zápach, nečistota a nedůstoj-

nost celého prostředí byly ohromující. Nevěřil jsem vlastním 

očím. Uprostřed hnijících odpadků leželo nemluvně s tváří 

obrácenou k zemi a snažilo se doplazit do nedaleké plechové 

chatrče. Nikde na světě jsem neviděl nic, co by se tak blí-

žilo živému peklu. A zároveň jsem měl strach. Otce Toma 

každou chvíli oslovovali nějací mladíci a chtěli s ním mluvit. 
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Když jsme zastavili, hned se shlukli kolem a mnozí z nich na 

nás zlostně zírali. „Je čas pokračovat,“ řekl otec Tom a vydali 

jsme se dál. Jak tady vůbec může někdo takhle žít a zůstat 

přitom člověkem? Na starém molu posedávali muži a spravo-

vali rybářské sítě. Přímo v přístavu se na hladině pohupovaly 

rybářské kutry a čluny, jejichž obrovské plachty zářily na po-

zadí smaragdového moře. Náhlý záblesk krásy mě překvapil. 

Vzadu v docích kotvily obrovské nákladní lodě. Opodál jsem 

si všiml chlapce, jak stojí na břehu právě v místech, kde voda 

jemně omývá hromady plastového odpadu. Hoch tam pouštěl 

draka, podomácku vyrobeného z klacíků a plastových sáčků. 

Zíral vzhůru, upíral oči na draka, který se vznášel na azu-

rově modré obloze, a nevnímal hnusnou špínu kolem sebe, 

rozkládající se odpad ani mimořádně veliké prase, které rylo 

vedle něj. Vypadal naprosto vyrovnaně a obdivoval nádheru 

létajícího předmětu, který držel nad svou hlavou. Několik mi-

nut jsme chlapce pozorovali a pak se jinými uličkami vraceli 

zpět. Prošli jsme kolem muže, který hrál na podomácku vyro-

benou kytaru a zpíval, zatímco jeho manželka kojila. Krásně 

se na nás usmála. Samozřejmě že i tady je možné žít a zůstat 

člověkem.

A pak další nečekané překvapení, když nás otec Tom za-

vedl do jednoho důkladně hlídaného domku, ve kterém se 

nacházela plně funkční rozhlasová stanice. Vysvětlil nám, že 

za ním s tímhle nápadem přišla skupinka mladíků a on jim 

pomohl všechno připravit a rozjet. Ocitli jsme se před skle-

něnou stěnou studia, ve kterém mladý a nadšený diskžokej 

pouštěl další písničku. Otec Hagan mu něco pošeptal a mla-

dík song přerušil a ohlásil posluchačům, že chce přivítat ne-

očekávanou návštěvu z Anglie. (Pak jsme si otce Toma dobí-

rali, že jsme ze Skotska, a ne z Anglie. Po mnoha letech, kdy 

jsem na událost dávno zapomněl, mě otec Tom vzal do rádia 
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znovu. Diskžokej tentokrát dramatickým hlasem oznámil, že 

přijeli návštěvníci ze SKOTSKA, a ohromeným posluchačům 

pustil nahrávku písně Flower of Scotland, „Skotská květinko“, 

včetně doprovodu na dudy.)

Venku jsme pokračovali v prohlídce slumu a zanedlou-

ho jsme narazili na šéfy nějakých gangů a s nimi i na muže 

s vlasy upravenými do dredů a slunečními brýlemi, nejvyšší-

ho šéfa nad všemi gangy. Začal si uvolněně povídat s otcem 

Tomem v kreolštině, a když ten mu něco odpověděl, chlapík 

se rozesmál a s ním i všichni okolo. Šli jsme dál a otec Tom 

mi vysvětlil, že se snažil je přimět, aby složili zbraně a vy-

jednávali s vládou a OSN. Byl podrážděný, protože minulý 

týden měl prezident Préval utajené setkání s gangy a jejich 

naivnější členové pak mluvili s novináři a tvrdili, že prezi-

dent byl nucen přistoupit na jejich požadavky. V novinách 

se následně objevily titulky, které prezidentovu situaci ztíži-

ly, a otec Tom teď lidem z gangů vysvětloval, že musí udělat 

nějaké gesto, kterým by škody napravili. Měl ale strach, aby 

už nebylo moc pozdě, a dělal si starosti, jestli jednotky OSN 

už mezitím nepřipravují invazi, která bude stát velké ztráty 

na životech. Vztah mezi gangy a otcem Tomem byl skutečně 

zajímavý. Během těch několika dní, které jsme s ním strávi-

li, mu jejich šéfové v jednom kuse volali a prosili ho o radu. 

Zjevně si ho velice vážili jako člověka, který téměř sám krmil 

a vzdělával hladovějící děti z jejich rajónu. Otec Tom zase 

dobře věděl, že s gangy nutně musí udržovat dobré vztahy, 

aby v Cité Soleil mohl pracovat, a přitom se nesmí nechat za-

plést příliš těsně do jejich sítě. Z mravního hlediska kráčel po 

napjatém laně: snažil se získat jejich svolení, aby mezi nimi 

mohl pracovat, a přitom neospravedlňoval jejich metody. Bez 

náznaku vzrušení nám popsal, jak na něj před pár týdny při 

parkování auta kdosi namířil otevřeným okýnkem a vyzval 
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ho, aby vytáhl klíče ze zapalování a dal mu je. Otci Tomovi se 

podařilo uniknout, když se pachatel na chvíli otočil, protože 

nevěděl, že kněz má v kapse ještě jeden svazek. Otec Tom 

vrazil náhradní klíček do zapalování a odjel. Ke své hrůze se 

pak dozvěděl, že když se místní o tomhle činu doslechli, sil-

ně je to pobouřilo a dotyčného člověka zabili.

Šéf gangu, který ovládal území kolem mola, nám nabídl, 

že nás svým rajonem provede. Byla to důležitá část Cité So-

leil, protože Haiti je tranzitní zemí pro drogy pašované lodě-

mi z Jižní Ameriky do USA a místní gangy nejspíš v tomhle 

odvětví hrály důležitou úlohu. Šéfovi bylo kolem třiceti, byl 

malý a na sobě měl ošuntělé tričko. Nevypadal, že by mohl 

nahánět strach, a já jsem uvažoval nad tím, jak se mu poda-

řilo převzít velení gangu. Vedl nás kolem chatrčí, rozesetých 

mezi hromadami odpadků, a soucitně ukazoval na vychrtlé 

děti, které se kolem nás shlukovaly. Zeptal jsem se ho, čím 

by se to tu dalo zlepšit. On namířil prst na otce Toma a řekl: 

„Jídlem a školou pro naše děti.“ Otec Tom si všiml, že tenhle 

malý kompliment natáčím, a na kameru zpomaleně naznačil, 

jako by mu chtěl dát pěstí pod bradu.

Tehdy už mi bylo jasné, že tento kněz je leccos, ale roz-

hodně ne blázen. Výstředník, vtipálek, statečný a možná 

i lehkovážný člověk, ale blázen určitě ne.

Když jsme se vraceli, ukázal na dva muže, kteří pracova-

li na rovné střeše jakéhosi domu, a pobídl mě, abych se za 

nimi vyšplhal a podíval se, co tam dělají. Jsem rád, že jsem 

to udělal, protože kdybych to neviděl na vlastní oči, nikdy 

bych tomu neuvěřil. V úhledných řadách tam měli vyskláda-

né koláčky uhnětené z bláta a sušili je na připalujícím slunci. 

Do bláta míchali trochu margarínu a soli. V kreolštině se těm-

to koláčkům říká terre a tradičně je jedí haitské ženy, když 

jsou těhotné, protože věří, že v nich jsou minerály dobré pro 
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jejich nenarozené děťátko. Teď už je ale nejídaly jen matky 

v očekávání. Výrobci terre patřili k jedinému průmyslu, který 

byl v Cité Soleil na vzestupu, protože lidé se ve snaze naplnit 

prázdná břicha uchylovali k zoufalým krokům. Nezbývalo 

jim než jíst bláto.

Večer jsme se pak společně modlili růženec na střeše 

domu, kde otec Tom bydlel. Bylo odsud vidět na jen asi tři 

kilometry vzdálené Cité Soleil a my jsme pozorovali rakety 

a poslouchali dunění výbuchů, jak jednotky OSN podnikaly 

další útok na gangy. Otec Tom unaveným hlasem zatelefono-

val o sanitku, která tam měla odjet a zaparkovat nedaleko. Už 

dřív nám ukázal plně vybavený operační sál, který si nechal 

zřídit v domě a kam docházel chirurg se specializací na střel-

né rány.

To jsem už věděl, že Haiti je místo, kde budeme pracovat 

v neobyčejně těžkých podmínkách. Tam, kde se nedá zajistit 

bezpečí a kde nejsou dostupné žádné místní potraviny, nebu-

deme schopni naplnit svůj ideální model. Nepochyboval jsem 

ale o tom, že v tomhle místě se Mary’s Meals má podávat, 

i když to vyžaduje nějaké kompromisy. Na to, abychom na-

kupovali potraviny vypěstované v dané zemi, jsme sice kladli 

veliký důraz, bylo ale jasné, že místní děti si nebudou stěžo-

vat, když v této fázi budeme rýži pro ně dovážet. Ještě před 

odjezdem z Haiti jsme se s otcem Tomem dohodli, že začne-

me zajišťovat 4500 jídel, které pro „své“ děti každý školní den 

potřebuje. Měl z toho velikou radost.

Před návratem domů jsem ale měl ještě jeden úkol. Dal 

jsem totiž na Haiti slib, aniž bych si zajistil financování od 

nadace na Kajmanských ostrovech. Těm jsem dopředu řekl, 

co na Haiti chceme dělat a že tam hodláme krmit čtyři tisíce 

pět set dětí v Cité Soleil. Tvářili se sice souhlasně, ale zatím 

nám nic neslíbili. Vydal jsem se proto rovnou na Kajmanské 
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ostrovy, abych před správní radou nadace představil náš zá-

měr a usiloval o její podporu. Místo, kde nadace sídlila, už se 

snad nemohlo víc lišit od prostředí, které jsem právě opustil. 

V kancelářích visela vzácná umělecká díla a mluvit jsem měl 

před muži v drahých oblecích. Ti se během mé prezentace 

tvářili nepřístupně a vypadalo to, jako by nikdy neprožíva-

li žádné emoce. Vysvětlil jsem jim, čeho jsme na Haiti byli 

svědky a jaké máme plány. Popsal jsem jim, co jsem prožíval, 

když se na Haiti poprvé podávalo Mary’s Meals, a z nějakého 

důvodu jsem se zmínil i o setkání se sestrami – misionářkami 

lásky a o tom, že se jídlo podávalo právě ve výroční den smrti 

Matky Terezy. K mému velkému údivu je tato informace veli-

ce překvapila a dojala. Dokončil jsem prezentaci a požádal je 

o velkou částku, kterou jsme potřebovali, abychom mohli za-

jistit všechny potřebné porce na celý školní rok. Po několika 

doplňujících otázkách nakonec k mé veliké úlevě souhlasili. 

Nešetřil jsem díky a mimochodem jsem se jich zeptal i na to, 

proč tak zareagovali na mou zmínku o Matce Tereze.

Oni mi vysvětlili, že veškerý majetek, jímž jejich nadace 

disponuje, darovala jedna velice bohatá žena. Před třemi roky 

měla živý sen, ve kterém se jí zjevila Matka Tereza a požá-

dala ji, aby nakrmila děti na Haiti. Tento sen na dotyčnou 

zapůsobil tak hluboce, že se rozhodla poskytnout prostředky 

nadaci. A Mary’s Meals na Haiti byl vůbec první projekt, je-

hož podporou se nadace ke splnění této prosby přiblížila. Ně-

kdy se mi zdá, jako by nám Bůh chtěl připomenout, kdo tady 

určuje strategii. Rozhodně jsem aspoň v následujících letech 

nikdy nepochyboval o tom, že jsme na Haiti měli začít půso-

bit a že jsme měli začít dělat všechno, co je v našich silách, 

abychom nakrmili další děti, byť by to bylo sebeobtížnější.

A o nejrůznější těžkosti rozhodně nebyla nouze. Když 

12. ledna 2010 zasáhlo Haiti zemětřesení, jídávalo Mary’s 
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Meals každý den ve své škole už dvanáct tisíc tamních dětí. 

Jen několik hodin před katastrofou jsem si telefonoval 

s otcem Tomem a s Dougem Campbellem, kteří mi vola-

li z miamského letiště během návratu ze své cesty do USA. 

Potvrzovali jsme si zahájení projektu, při kterém jsme chtěli 

krmit „bosé děti“ – děti žijící na ulicích v Cité Soleil – každý 

den poté, co skončí vyučování, a přitom jim předávat aspoň 

něco ze základního vzdělání. Byl to nápad otce Toma a on 

mi celý nadšený sděloval, že jsou připraveni začít hned na 

druhý den. O pár hodin později jsem se ze zpráv dozvěděl 

o zemětřesení a srdce se ve mně zastavilo. Nemohli jsme se 

jim dovolat, a tak jsme kontaktovali aspoň jejich rodiny ve 

Spojených státech a dozvěděli jsme se, že se na ně zřítil dům, 

ve kterém zrovna byli, a zabil přitom dva mladíky, ale že otec 

Tom a Doug přežili. V té době už ale nefungovaly telefony, 

a tak jsme je nemohli sami nijak kontaktovat. Další dva nebo 

tři dny, kdy média přinášela zprávy o nebývalém rozsahu 

škod a o hrůzách, ke kterým dochází v Port-au-Prince a jeho 

okolí, byla Dougova rodina strachy bez sebe, co se jim mohlo 

přihodit. To už jsme rozjeli rozsáhlou kampaň a dnem i nocí 

pracovali na tom, abychom informovali své podporovatele 

i sdělovací prostředky. Takřka okamžitě nám také začala při-

cházet obrovská vlna příspěvků. Já jsem se mezitím za po-

moci svých přátel v Miami snažil najít způsob, jak se na Haiti 

dostat. Letecké společnosti zrušily všechny pravidelné lety, 

a proto obrovsky narostla poptávka po malých letadlech. Jed-

no z nich se nám podařilo najmout. Vydal jsem se do Miami 

a během mezipřistání v New Yorku mě zastihla jedna dobrá 

a jedna špatná zpráva. Především jsem ke své veliké úlevě ko-

nečně mluvil s Dougem Campbellem, který mi sdělil, že se 

s otcem Tomem dostali z Haiti přes Dominikánskou republi-

ku. Když si ale vylízali rány a objali se se svými nejbližšími, 
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rozhodli se co nejdřív se vrátit zpátky a po mně chtěli, abych 

jel s nimi a pomohl jim. Také jsem se ovšem od přítele a za-

kládajícího člena správní rady Mary’s Meals v USA Alberta 

Holdera z Miami dozvěděl, že z plánovaného letu na Haiti 

sešlo. Ujistil mě ale, že se zoufale snaží najít jinou možnost. 

Rozhodl jsem se, že budu tak jako tak pokračovat do Miami, 

a v době, kdy jsem se konečně dostal k Albertovi domů, při-

šla zpráva o mimořádné příležitosti: nějací známí známých 

nám zajistili dvě sedadla v letadle, pokud se na druhý den 

ukážeme na letišti – a s podmínkou, že nikdy a za žádných 

okolností neprozradíme žádné podrobnosti!

A tak jsme čtvrtý den po zemětřesení přistáli s oním 

tajemně dohodnutým letem na Haiti. Letištní terminál byl 

z větší části zřícený, a tak jsme z ranveje přešli rovnou na 

ulici, kde byly davy lidí a mezi nimi i spousta dětí žebrají-

cích o jídlo. Na chodnících i ve středových pásech rušných 

silnic, pod přístřešky opuštěných čerpacích stanic a ve zří-

ceninách vlastních domů tu statisíce lidí hledaly kousek mís-

ta na spaní. Všude se válely trosky a sutiny. V nakloněných 

zdech stojících domů byly obrovské praskliny, spousta bu-

dov vypadala, že se každou chvíli zřítí, prezidentský palác 

nám připomínal rozmáčknutý svatební dort a v katedrále se 

v místech, kde sedávali lidé, válely polámané zbytky střechy.

Když jsme ze zničené a potemnělé ulice vstoupili na dvo-

rek u domu, který patřil otci Haganovi, překvapilo mě, že 

je v něm pořádek a klid. Škodu na patrovém domě předsta-

vovala jen nečekaně malá hromádka suti. Dvorek teď slou-

žil jako dočasné útočiště pro některé pracovníky z Hands 

Together a sousední rodiny. V jednom rohu stál provizorní 

přístřešek z plechu a celtoviny a sloužil jako nová kancelář 

Hands Together. Za zdmi dvorku se lidé ukládali ke spánku 

za neustávajícího hukotu letadel a vrtulníků, které přilétaly 
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do Port-au-Prince nebo odsud odlétaly. Několik rodin přes-

pávalo ve starém minibusu a v nákladním autě, které stály 

zaparkované v jiném rohu dvorku. Vedle přístřešku zbudoval 

otec Tom „kapličku“ pomocí toho, co vytáhl z trosek svého 

domu – bylo tu houpací křeslo, rozbitý krucifix, soška Panny 

Marie a obrázek dvou seminaristů, kteří zemřeli pod pada-

jícím betonem. Jejich hroby, označené prostými dřevěnými 

kříži, se nacházely jen o kousek dál. Shromáždili jsme se 

v kapli k modlitbě a pak jsme se uložili na tvrdou a prašnou 

zem pod přikrývky a snažili se aspoň trochu se vyspat.

Noc pravidelně přerušovala střelba, doléhající sem z okol-

ních ulic, a také křik, nářek a zuřivý hněv. Velice silně jsem 

si uvědomoval, že jedna ze čtyř zdí tohoto dříve bezpečného 

prostoru už nestojí a nechrání nás. V jednu chvíli mě očichá-

val nějaký pes, pak se stočil k mým nohám a usnul – a já na 

chvíli s ním.

Na druhý den jsme se spolu s několika lidmi z Hands 

Together vydali do Cité Soleil. Spousta pracovníků ztratila 

při zemětřesení své blízké. Nelsonovi, generálnímu řediteli 

Hands Together, zemřely v padajícím domě manželka a dcera 

a já jsem žasl nad tím, že se tento muž dokáže soustředit na 

práci, kterou bylo potřeba vykonat. Ponurá a emocemi nabitá 

objížďka po našich školách ukázala, že všechny byly poško-

zeny, často i tak, že se už nedaly opravit. Někteří z týmu, pev-

ní a silní chlapi, kteří vyrůstali mezi gangy v Cité Soleil, se při 

pohledu na to, co zbylo ze škol, které pomáhali stavět, před 

mýma očima poprvé rozplakali. Před troskami seděly děti, 

které tu jindy využívaly každodenní nabídky Mary’s Meals, 

nebezpečné a popraskané budovy ale zůstaly opuštěné. Když 

jsme si opatrně hledali cestu Školou svatého Františka Sales-

kého do tamní kuchyně, zarazil nás obrovský zápach a já 

jsem sbíral všechny síly, abych se připravil na hrůzy, které 
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tam objevíme. Spadl mi kámen ze srdce, když jsme v kuchyni 

našli jenom obrovský hrnec plný shnilých fazolí. Venku jsme 

potkali Vanesu a Marii, dvě místní kuchařky Mary’s Meals. 

Ty nám řekly, že „byly v těch fazolích až po lokty“ a připra-

vovaly z nich Mary’s Meals na další den, když se země začala 

otřásat. Podařilo se jim ale odplazit se do bezpečí. Ukázaly 

nám i své poškrábané ruce a nohy.

V mnoha ohledech ovlivnilo zemětřesení životy lidí v Cité 

Soleil mnohem méně než v hlavním městě. Většina obyvatel 

už předtím neměla dost jídla ani vody. Každý týden tu spous-

ta dětí umírala na příčiny související s hladem. Především 

tu chyběla tekoucí voda a kanalizace. A když na vás spadne 

domek vyrobený z tenkého plechu, nemusí vás hned zabít. 

Pomoc ale lidé v Cité Soleil i tak zoufale potřebovali, ovšem 

kvůli nebezpečnému prostředí nedokázala většina humani-

tárních organizací najít způsob, jak ji zařídit.

Když jsme se vrátili na dvorek k otci Tomovi, setkali jsme 

se s učiteli a místními předáky, kteří od zemětřesení žili 

na ulici. Jeden tým dostal za úkol sepsat, co každá ze škol 

i lidé kolem nich okamžitě potřebují – kdo zemřel, kdo při-

šel o dům, v jaké situaci se lidé ocitli. Druhý tým měl z tro-

sek v každém školním areálu začít vybírat použitelné cihly 

a z nich co nejdřív pak postavit zdi kolem areálu, aby vznikl 

bezpečný prostor, v němž by bylo možné znovu rozdávat jíd-

lo. Souběžně s tím se podařilo naplnit a připravit k používání 

cisternu, se kterou lidé z Hands Together každý den dová-

želi do Cité Soleil čistou vodu. A zatímco jsme o tom všem 

teprve mluvili, začalo už několik mužů opravovat zřícenou 

zeď kolem dvorku a skupinka žen se pustila do vaření rýže, 

abychom měli večeři.

Při řeči upozornil Doug na to, že jestli se nám nepodaří 

sehnat nějaké palivo, moc toho udělat nezvládneme. Vyrazil 
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jsem s ním proto do obrovského stanového města, které si 

jednotky OSN postavily nedaleko letiště a kde bydlela i řada 

pracovníků z nevládních organizací. Tam jsme požádali 

o benzin, stačil by nám i jediný větší barel, ale pracovníci si 

nás posílali z jedné kanceláře do druhé. Nikdo nechtěl při-

jmout zodpovědnost za to, že nám dá, co naléhavě potře-

bujeme, i když chápali, že zastupujeme organizaci s velice 

oprávněným požadavkem, a připouštěli, že ve skladišti mají 

obrovské zásoby paliva. Jeden mladý Švéd namířil prstem na 

nedaleký stan a řekl nám, že bychom se nejspíš měli zúčastnit 

koordinačního setkání, které tam nevládní organizace právě 

pořádají. Okamžitě jsme si všimli, že v přeplněném stanu ne-

byl jediný černoch, a když jsme chvíli poslouchali, co se říká, 

zjistili jsme, že většina z účastníků na Haiti dorazila teprve 

teď. Nemohl jsem nesrovnávat tuhle schůzi s poradou, kterou 

jsme absolvovali u otce Toma. Po chvíli se zvedl jakýsi muž 

a představil se jako pracovník velice známé celosvětové orga-

nizace. Pak začal zdlouhavě mluvit o tom, že se svými spolu-

pracovníky dostali nevyhovující ubytování. Dost ho to popu-

dilo a k němu se přidávali i někteří další. S Dougem jsme se 

na sebe podívali a já jsem začal mít strach, že půjde a někoho 

praští. Zatímco debata o ubytování pracovníků vzrušeně po-

kračovala, my jsme ze stanu odešli a namířili si to rovnou do 

skladiště, kde byly z dálky vidět na sobě naskládané barely 

s benzinem. Zaskočenému chlapíkovi, který tam byl, jsme řek-

li, že jeden takový barel právě potřebujeme, takže ho má ne-

chat okamžitě naložit do našeho auta, protože opravdu hroz-

ně spěcháme. Ani ho nenapadlo protestovat a už za pár minut 

jsme s cenným nákladem projížděli zuboženými ulicemi.

Při práci s otcem Tomem a Dougem jsem se toho hodně 

naučil. Během dní po zemětřesení často mluvili o „pokoře 

v akci“, která má podle nich vést naše rozhodování i veškerou 
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činnost. Připomínalo nám to, jak jsme ve srovnání s takovou 

situací maličcí a jak je důležité si přiznat, na co stačíme, a na 

co už ne. Pomohlo nám to soustředit se a navzdory nesmírně 

obtížným podmínkám udělat pár věcí skutečně dobře. Ne-

učil jsem se ale jenom z toho, co říkali. Při návštěvě, kterou 

jsem uskutečnil o šest měsíců později, v době, kdy už měli na 

dvorku postavené provizorní ubytování pro členy týmu, jsem 

si všiml, že otec Tom pořád ještě spává v maličkém stanu. Ze-

ptal jsem se ho, proč se nepřestěhuje do ubytovny, kde jsou 

aspoň pořádné postele.

„Ještě dnes spávají v ubohých stanech statisíce Haiťanů. 

Je to ostuda, a dokud to tak bude, budu v něm spát i já. A vů-

bec, vlastně se mi v něm docela líbí,“ zasmál se.

Celkem jsme ve sbírce, která byla vyhlášena hned po ze-

mětřesení na pomoc Haiti, dostali 1,3 milionu liber. Už dva 

měsíce po katastrofě vyrostly provizorní třídy a všechny děti 

začaly zase každý den dostávat jídlo. Dalším krokem byla 

oprava a přestavba poničených škol. Do roka jsme všechny 

vybrané peníze utratili a lidé z Hands Together se svou úžas-

nou činností se zase postavili na nohy a fungovali. Těm, kdo 

nám darovali peníze, jsme byli schopni podat zprávu a všech-

no vyúčtovat do poslední libry. A pak jsme se zase vrátili ke 

všední práci a zajišťovali každodenní jídlo dalším hladovým 

dětem na Haiti. Ještě před koncem roku, ve kterém zemi za-

sáhlo zemětřesení, se dokonce zvýšil počet těch, které Mary’s 

Meals dostávaly, ze dvanácti na patnáct tisíc. Opět jsem viděl, 

co se dá dokázat, když správně spolupracujeme s místními 

lidmi, a odhodlanost a vytrvalost Haiťanů mě znovu vedla 

k pokoře.

Z ostrova jsem se po zemětřesení dostal tak, že jsem se 

vnutil do menšího nákladního letadla, které jsme najali, aby-

chom dopravili cennou zásilku naléhavě potřebných léků 
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z Miami do Hinche. Večer před odletem jsme potmě seděli 

v kapličce pod širým nebem. Otec Tom si všiml, že si pro-

hlížím pokroucený kříž, který visel na stromě. Sádrové Je-

žíšovo tělo bylo rozbité a z polámaných údů trčely drátky. 

Otec Tom mi vyprávěl, že je to jejich rodinný krucifix, který 

během jeho dětství visíval u nich doma ve Filadelfii. Když se 

stal knězem, měl ho vždycky u sebe tam, kde zrovna byd-

lel, a tak se upřímně radoval, když ho tu z trosek zříceného 

domu vytáhl.

„Už nikdy ho neopravím a zůstane tak, jak je,“ dodal pak. 

„Připomíná nám, že Ježíš je taky zlomený, tak jako my.“
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13. kapitola 
Generace naděje

To, co je v jedné generaci filozofií školní třídy, se v další 

generaci stává filozofií vlády. 

Abraham Lincoln

Slunce se ještě nestačilo přehoupnout přes kopce, které se 

tyčí na východ od místa, kde bydlí Gay, a my jsme už vyrazi-

li na cestu do Edwardovy vesnice. Byl květen roku 2014 a já 

jsem ho neviděl od našeho prvního setkání před dvanácti lety. 

Seděl tehdy jako čtrnáctiletý u své umírající matky a na mou 

otázku, co si v životě přeje, odpověděl slovy: „Chtěl bych mít 

co jíst a taky bych jednou rád chodil do školy.“

Od té doby jsem ta slova, která zažehla poslání Ma-

ry’s Meals, opakoval při tisících příležitostí, před publikem 

shromážděným v nejrůznějších částech světa. Objevila se 

ve věhlasných denících i rozhlasovém a televizním vysílání 

v mnoha jazycích. Pozoruhodné je, že mě nikdy neunavilo je 

opakovat. I za tak bláznivých okolností, kdy jsem měl sedm 

nebo osm přednášek během jednoho dne, mi pokaždé zněla 

svěže a živě.

Gay řídila a já jsem byl moc rád, že je se mnou. To ona 

dokázala blížící se setkání domluvit a ona byla také nepřímo 

zodpovědná za to, že jsem se s Edwardem seznámil. Vlastně 

měla na svědomí úplně všechny úžasné okamžiky, které se 

odehrály během těch mimořádných dvanácti let od návštěvy 
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Malawi. V autě s námi byl také můj nejstarší syn Calum, kte-

rý byl v Malawi poprvé (svým dětem jsem vždycky sliboval, 

že je sem vezmu, až jim bude šestnáct let), a my s Gay jsme 

ho cestou na sever pod jasnou modrou oblohou zahrnovali 

příběhy o počátcích Mary’s Meals. O manžela Davida, který 

v mnoha těch příbězích vystupoval, Gay přišla v roce 2010, 

on nás všechny ale ještě před smrtí potěšil, když se s námi 

zúčastnil setkání Mary’s Meals v Medžugorje. Během týden-

ního pobytu se rozhodl vyškrábat se prudkou a kamenitou 

cestou na kopec Križevac, kde spolu s Gay zakusili hluboký 

prožitek milosti a uzdravení. Na den přesně o rok později, 

když se vracel domů a ve vstupních dveřích se vesele objí-

mal s Gay, náhle umřel na infarkt. Během jízdy jsem pocítil, 

jak roky ubíhají, a společně jsme se začali modlit radostný 

růženec.

Při přednáškách se mě někdy lidé ptali, co se vlastně stalo 

s Edwardem a jeho sourozenci. Ta otázka mě trápila, protože 

jsem popravdě neměl nejmenší tušení, co s nimi je. Setkali 

jsme se při letmé návštěvě vesničky nedaleko města Bala-

ka v rámci cesty, během které jsem v době hladomoru roku 

2002 v rychlém sledu navštívil několik vesnic. V této oblasti 

jsme nakonec děti krmit nezačali. Mary’s Meals se do této 

farnosti dostalo až o bezmála deset let později. Snažili jsme 

se tehdy najít i Edwarda, ale řekli nám, že z tohoto místa ode-

šel. Předpokládal jsem proto, že se s ním už nikdy nesetkám. 

Přesto jsem nicméně několik týdnů před cestou, na které 

jsme se teď ocitli, poprosil Gay Russellovou, aby ho ještě jed-

nou zkusila najít. Ona si promluvila s otcem Gambou, ital-

ským knězem, který v Balace sloužil a který nás vzal s sebou 

na první setkání s Edwardem a jeho blízkými, a ukázala mu 

fotku dětí a jejich umírající matky, pořízenou v roce 2002. 

Ke svému úžasu jsem se pak od Gay dozvěděl, že tentokrát 
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je našli, a to právě tam, kde jsme se seznámili. Jejich matka 

zemřela pár měsíců po našem setkání, ale některé z dětí tam 

stále žily a Edward, teď už ženatý a s dítětem, bydlel ve ves-

nici vzdálené jen několik kilometrů. Otec Gamba nám nabídl, 

že s ním domluví setkání.

Velice příhodně k tomu došlo o svátku Navštívení Panny 

Marie, a když jsem si ráno před odjezdem na návštěvu četl 

liturgické texty pro daný den, Boží slovo ke mně promluvilo.

„Láska ať je bez přetvářky,“ napsal svatý Pavel Římanům. 

„V pilnosti buďte vytrvalí, ve službě Pánu horliví… Přispívejte 

svatým v nouzi… Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. 

Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale mějte 

sounáležitost s obyčejnými.“5

„Mějte sounáležitost s obyčejnými“, tedy chudými. To je 

někdy velice obtížné. Překážky mezi bohatými a chudými, 

mezi vzdělanými a nevzdělanými, mezi Malawijci a lidmi ze 

země, která je kdysi považovala za součást svého impéria, 

se často zdají být nepřekonatelné. Jak jsme se blížili k Ba-

lace, zpytoval jsem, jak jsem na tom se vztahem k chudým 

a obyčejným já. A jednou částí svého nitra jsem se na setkání 

s Edwardem vůbec netěšil, protože jsem dobře věděl, že pro 

něj přišlo Mary’s Meals pozdě.

Dlouhé vlasy a vousy otce Gamby od našeho posledního 

setkání zbělely. Odnášel jsem si z těch krátkých chvil, které 

jsme spolu před lety strávili, matnou vzpomínku na člově-

ka, který se podobá Ježíšovi. Italský misionář byl teď mno-

hem starší než Ježíš při ukřižování, z jeho rozzářených očí 

a zvrásněné, sluncem osmahlé tváře víc než kdy předtím vy-

zařovala svatost. Byla sobota ráno, a než jsme se vydali na 

domluvenou schůzku s Edwardem, zavedl nás do farního 

5 Český text podle Bible: překlad 21. století, Biblion, Praha 2009. [Pozn. překl.]
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klubu mládeže, kde se vždycky o víkendu setkávaly stovky 

dětí a hrály hry, tancovaly nebo zpívaly, ale také věnovaly čas 

charitě a práci pro svou komunitu. Když jsme mezi ně přišli, 

uvítaly nás potleskem a zpěvem.

Jejich heslo znělo „Udržujte plamen!“ a teď ho pro nás 

nadšeně zpívaly. Potom jsme se s nimi dali na chvíli do řeči 

a dozvěděli jsme se o několika domech, které tito mladí lidé 

pomohli postavit ve městě pro chudé rodiny, a také o jedné 

velice odlehlé vesnici v nedalekých horách, která leží dvě ho-

diny cesty od nejbližší silnice a kterou začali s otcem Gam-

bou navštěvovat. Pomáhali tamním dětem založit si podobný 

klub, jako měli sami, a spolu s nimi stavěli školku pro úplně 

malé děti. Zeptal jsem se jich, jestli vědí něco o Mary’s Meals, 

a všichni zvedli ruce, smáli se a vykřikovali, že ho každý den 

jídají ve škole, do které chodí. Před rozloučením se upřímně 

zajímali o to, jestli bychom nemohli dostat Mary’s Meals i do 

té horské vesnice. Řekli nám, že se tam chystají zase další 

neděli, o svatodušních svátcích, a ptali se nás, jestli tam také 

přijdeme. Odpověděl jsem, že se pokusíme.

Vydali jsme se po prašné cestě na setkání s Edwardem. 

Zastavili jsme před prostým domkem u cesty, vedle kterého 

sedělo několik dospívajících děvčat a mladých žen s kojenci 

a kolem běhaly větší děti. Zdálo se, že některé děti trpí pod-

výživou. Jedno z nich leželo přikryté dekou a třásla s ním 

horečka. Pozdravili jsme a dvě ženy se ostýchavě předsta-

vily jako Angelina a Maya. Byly to Edwardovy mladší sestry 

a přivolaly ještě svého nejmladšího bratra Chinsinsiho, aby 

nás také pozdravil. Pak nám přitáhly nějaké židle, abychom 

si měli před domem kam sednout, a řekli nám, že jim tenhle 

dům postavila farnost, protože byli sirotci. Přicházeli nás po-

zdravit nejrůznější lidé a po pár minutách se objevil pohublý 

mladík a podal mi ruku. Byl neklidný a zamračený.
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„Já jsem Edward,“ řekl po chvilce trapného ticha a trochu 

mě tím zaskočil, protože se vůbec nepodobal tomu Edwardo-

vi, kterého jsem si pamatoval. Ve tváři s nápadně vystupují-

cím nosem měl smutný a unavený výraz. Také mi připadal 

nervózní a já jsem měl za to, že si není jistý, proč jsme se 

s ním chtěli setkat, a možná se i trochu bál.

Zeptal jsem se ho, jestli si pamatuje, jak jsme se před 

dvanácti lety setkali, a on řekl, že si to pochopitelně pama-

tuje. Pak mě zavedl do sousední hliněné chýše, kde se ono 

setkání odehrálo. Ohromilo mě, že je přesně taková, jak mi 

utkvěla v paměti. Tehdy mi totiž připadala, jako by neměla 

vydržet moc dlouho. Začal jsem se Edwarda vyptávat na to, 

jak žije.

„Od matčiny smrti mám jenom trápení, a protože jsem 

nikdy nemohl chodit do školy, je každé to trápení dvojnásob-

né.“ Vypadal zkroušeně a snad byl i trochu nazlobený.

Zeptal jsem se ho, co dělá teď, a doufal jsem, že mi řekne 

něco veselejšího.

„Pěstuju kukuřici, ale je to těžké.“

„Jaká byla sklizeň?“ zajímalo mě.

„Sklidili jsme čtyři pytle.“

„A na jak dlouho to vaší rodině vydrží?“

Pokrčil rameny a chvíli přemýšlel. „Tak na dva nebo tři 

měsíce, řekl bych,“ odpověděl pak, ale říkal to hodně nejistě 

a ta otázka mu zjevně byla nepříjemná. „Dělám si ale starosti 

o sourozence. Ani oni tu nemají co jíst.“

Obrátil jsem se na Mayu a Chinsinsiho, kteří ještě chodili 

do místní školy. „Dostáváte ve škole phala?“ zeptal jsem se, 

ale už dřív jsem si ověřil, že Mary’s Meals se v téhle oblasti 

podává.

Poprvé od našeho příjezdu se usmáli a odpověděli: „Ano, 

phala máme ve škole každý den!“
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Maya pak dodala, že zrovna končí základní školu a čekají 

ji zkoušky.

Zeptal jsem se Edwarda, jestli někdy slyšel o Mary’s Meals.

„Ano, to jsou lidi, co krmí děti v okolních školách.“

A tak jsem mu popsal příběh Mary’s Meals a řekl mu 

i o úloze, kterou v něm hrálo naše první setkání. Doplnil 

jsem, že tohle jídlo se nepodává jenom tady, ale dětem v ce-

lém světě. Zatímco jsem mluvil, přišla Edwardova manželka 

a držela dvouletého chlapce.

„Tohle je Blessing, ‚Požehnání‘,“ představil mi mladík 

hrdě svého syna. A poprvé se i on usmál.

„Bude Blessing chodit do školy, až bude starší?“ zajímalo 

mě.

„No samozřejmě že chci, aby chodil do školy. Každý otec 

chce pro své dítě to nejlepší. Každý rodič chce, aby jeho dítě 

chodilo do školy,“ odpověděl a v jeho hlase bylo cítit pohnutí.

„A ve tvé vesnici se ve škole taky podává Mary’s Meals?“

Usmál se na mě. „Ano, podává. Blessing bude každý den 

dostávat phala.“

Když jsme se mlčky vraceli do Blantyre, v hlavě se mi 

honila spousta myšlenek a změť pocitů: smutek nad bídou 

Edwardova života, radost z toho, že život jeho nejmladších 

sourozenců a syna Mary’s Meals zlepší, a rovněž vtíravý po-

cit viny, že celé roky používám jeho slova, a on přitom pořád 

trpí právě v té pasti, ze které se snažíme lidem pomáhat ven. 

Víc než co jiného a mnohem silněji než kdy předtím jsem ale 

pociťoval touhu co nejdřív zastihnout Mary’s Meals další děti. 

Myslel jsem totiž na jeden do očí bijící kontrast: kontrast mezi 

Edwardovým životem a životem Veroniky, se kterou jsem se 

seznámil předchozího dne.

Vydali jsme se za ní do jejího cihlového domku v Chilo-

moni, do čtvrti ležící na okraji Blantyre, kde děti před dvanácti 
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lety jako vůbec první dostaly Mary’s Meals. Procházeli jsme 

tržištěm, jehož stánky hýřily barvami a životem: na stolech 

ležely stříbrné ryby, shora visely ohromné svazky barevných 

sandálů a na hromadách byla úhledně vyrovnána průsvitná 

růžová rajčata. Ženy posedávaly mezi hromadami dřevěného 

uhlí a sypaly ho do pytlů k prodeji. Veronica, oblečená do ba-

revných šatů, na nás čekala ve dveřích svého domu. Přivítala 

nás širokým úsměvem a pozvala nás do svého prostého, ukli-

zeného domova se slovy, že její dvě sestry, které ji vychova-

ly, jsou v práci. Bylo jí osmnáct let a právě dokončila střední 

školu, což je u dítěte z této komunity, vyrůstajícího bez rodi-

čovské opory, něco naprosto neuvěřitelného. Dali jsme se do 

řeči a já jsem se jí zeptal na dětství.

„O otce jsem přišla, když mi bylo jedenáct měsíců, 

a o matku v devíti letech,“ začala a se skloněnou hlavou při-

tom hleděla na svoje ruce. „Někdy jsem byla bez jídla celý 

týden. Cítila jsem se hrozně zesláblá. Moji sourozenci tehdy 

nepracovali a o jídlo jsme se všichni museli dělit.

Pak jsem v roce 2005, to jsem byla v páté třídě, dostala 

první kaši. Už předtím jsem se snažila, jak nejlíp jsem to do-

kázala, ale nedostatek jídla můj výkon zhoršoval. Když jsem 

do školy začala chodit s plným žaludkem, mohla jsem se 

soustředit a poslouchat, protože jsem měla víc energie než 

předtím.“

Když jsme se začali vyptávat na to, jak žije teď, celá se 

rozzářila a ožila. „Spousta mých spolužáků už má rodinu. Já 

se chci ale soustředit na vzdělání, protože jsem si hodně vytr-

pěla a myslím si, že právě vzdělání je jediná cesta, jak z toho 

ven. Proto se opravdu snažím.“

Po tváři se jí rozlil široký úsměv, se kterým nám oznámila 

mimořádnou novinku: „Vybrali mě, abych nastoupila na po-

lytechniku.“
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„To je neuvěřitelné!“ vydechl jsem. „Úžasné! Co tam bu-

deš studovat?“

„Ekonomii a pedagogiku. Ještě nevím, jestli chci praco-

vat v bance, anebo učit,“ zasmála se a nedokázala potlačit 

obrovské vzrušení ze životních vidin, které se před ní roz-

prostíraly.

Veroničin překypující optimismus i Edwardovu ponurou 

lopotu jsem měl na mysli také den nato, když jsem se účastnil 

docela odlišného setkání v horní místnosti Mandelova domu 

v Blantyre, v místě s jedinečnou atmosférou. Tento dům, po-

važovaný za nejstarší dosud stojící budovu v Malawi, zbudo-

vali roku 1892 bratři Moirové z Glasgow jako základnu své 

Společnosti afrických jezer. Dnes je v přízemí galerie a re-

staurace a z prvního patra vznikla knihovna a konferenční 

místnost, jejíž zdi jsou zdobeny vybledlými historickými fo-

tografiemi, ne zrovna příjemnou připomínkou na koloniální 

minulost se skotským nádechem.

S omluvou, že se o něco málo opozdí, se ozvala Anasta-

sia Msosaová, předsedkyně nejvyššího soudu (a první žena 

v dějinách Malawi, která zastávala tento post). Udivovalo 

nás, že vůbec byla schopna přijít, protože země se nacháze-

la uprostřed povolební krize a odstupující prezident oddalo-

val nástup nového tím, že ho nařkl z rozsáhlých manipulací 

s volebními výsledky. Když Anastasia přijela, posadila se ve-

dle Justina Maleweziho, jemně stavěného obrýleného muže, 

který jako bývalý viceprezident viděl hlouběji do nitra ak-

tuální malawiské politické situace. Jako další řečníci kolem 

stolu byli David Haworth, bývalý ředitel společnosti Illovo 

Sugar, jedné z největších malawiských firem, a samozřejmě 

Gay Rus sellová, která se se mnou těchto setkání účastnila 

už od chvíle, kdy se konalo vůbec první z nich, tehdy u ní 

doma v obývacím pokoji. Hitesh Anadkat, přední představitel 
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indické a asijské podnikatelské komunity v Malawi, se omlu-

vil, že protentokrát dorazit nemůže.

Měli jsme před sebou poměrně nabitý program až do 

oběda a začali jsme zprávami, které přednesli náš nový ná-

rodní ředitel Chris MacLullich a operační ředitel Panji Kajani. 

Zaznamenali jsme, že Mary’s Meals se teď v Malawi podává 

dennodenně takřka sedmi stům tisícům dětí, což představuje 

takřka 26 procent populace mladšího školního věku, a ho-

vořili jsme o tom, jak nejlépe vstoupit do jednání s novou 

vládou, abychom ji přiměli k podpoře naší činnosti a třeba 

i k tomu, aby sama spustila nějaký rozsáhlejší program za-

jišťující jídlo ve školách. V minulých letech vláda přijala plán 

všeobecného výživového programu ve školách a začala po-

skytovat jídlo v několika školách, přičemž prohlašovala, že 

jedním z hlavních katalyzátorů byly výsledky Mary’s Meals 

v Malawi. Všichni, kdo jsme tu teď seděli kolem stolu, jsme 

byli rádi, že vláda uznala školní jídlo jako nutnost. Zároveň 

jsme si ale byli vědomi toho, že se skrovnými prostředky, kte-

ré má k dispozici, a vzhledem k tomu, že rozpočet na školství 

a zdravotnictví ani zdaleka nedostačoval na ty nejzákladnější 

potřeby, nebude ještě dlouho schopná zajistit školní jídlo ve 

větším měřítku. Probírali jsme proto, zda bychom nemohli 

politiky podpořit a nabídnout jim své zkušenosti a metody, 

a přitom si udržet nezávislost. Vedle toho jsme potvrdili plá-

ny na rozšíření Mary’s Meals do dalších škol, které byly na 

našem pořadníku, a to tak rychle, jak jen to naše prostředky 

dovolí. Dá-li Bůh, bude jednoho dne malawiská vláda schop-

na náš program převzít a my tu budeme zbyteční – to bychom 

vnímali jako úspěch a mohli bychom se věnovat dalším po-

třebným oblastem. Shodli jsme se ale na tom, že než bude ta-

ková vidina realistická, chceme se dál usilovně snažit rozšířit 

svou činnost do každé školy na pořadníku.
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Jako další bod jsme se dozvěděli, že slavíme veliké úspě-

chy s programem, ve kterém školy vybízíme k sázení stromů. 

Obrovským problémem Malawi je odlesňování, proto se dlou-

hodobě snažíme jednak o to, aby školní kuchyně využívaly ty 

nejúčinnější kamna, ale zároveň chceme po školách, které jsou 

odpovědné za zajišťování vlastního topiva, aby sázely stromy, 

a tak přispěly k obnově jeho zdrojů. Potom jsme si vyslech-

li aktuální informace k blížícímu se spuštění Mary’s Meals 

v sousední Zambii. Vydali jsme se tam před několika dny – 

pro mě to byla vůbec první návštěva této země – a prohlédli si 

školy kolem města Chipata poblíž hranic s Malawi, kde budou 

jídlo dostávat jako první. Na první pohled jde o oblast, kde 

tuto službu potřebují, protože počet místních dětí, které do 

školy nechodí, je velice vysoký. Překvapilo mě, že tyto vesni-

ce leží jen malý kousek od těch, kde už se na malawiské stra-

ně státní hranice Mary’s Meals podává, a úplně mě ohromilo 

zjištění, že zambijské děti teď každý den tuto hranici přechá-

zejí, aby mohly navštěvovat školy, kde dostanou najíst. Chris 

a Panji nám sdělili, že podle jejich přesvědčení se zavedením 

Mary’s Meals v Zambii tahle přeshraniční migrace zastaví.

Justin Malewezi nám vysvětlil, že tato část Zambie moh-

la klidně patřit i k Malawi. Na obou stranách hranice žije lid 

Chewa, ke kterému patří většina Malawijců včetně něho. Pů-

sobí jako zvláštní poradce jejich krále, a má proto hluboké 

znalosti o tradičních strukturách lidu Chewa, které jsou pro 

nás někdy přinejmenším tak důležité, jako soudobé politic-

ké poměry. Na Justinovy informativní poznámky, opírající se 

o hluboký vhled do této oblasti, jsem se při našich setkáních 

vždycky těšíval.

„Jsem moc rád, že Mary’s Meals se šíří podle rozsahu krá-

lovství lidu Chewa, a ne podle moderních hranic Malawi,“ po-

znamenal s úsměvem. „Možná bychom pak mohli pokračovat 
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Mozambikem. Tam totiž velkou část obyvatelstva tvoří také 

lid Chewa.“

Probrali jsme i poslední body agendy – zprávu o na-

šich centrech Under 6, aktuální ceny jídla a pohyby v kurzu 

měny – a pak se rozešli každý svou cestou.

Během schůze mě trochu rozptylovala myšlenka na po-

zvání, které jsme dostali od mládežnického klubu, abychom 

se s nimi o svatodušní neděli vydali na horu a setkali se s je-

jich přáteli, kteří na jejím vrcholku bydlí. Takovou nabídku 

se nedalo odmítnout, a tak jsme se s Calumem v neděli časně 

zrána sešli s otcem Gambou a skupinkou jeho mládeže na 

úpatí hory Chaoni. Přidal se k nám také Chris MacLullich se 

svou liberijskou manželkou Mercy a šestiletým synkem To-

nym. Vyšlapaná zrudlá cesta stoupala prudce nahoru a vinu-

la se zalesněnými svahy hory. Mladí lidé, kteří se po ní s námi 

šplhali, nesli nejrůznější pytle a balíky, dary pro své přáte-

le žijící o tisíc metrů výš. Prošli jsme kolem skupiny zhru-

ba dvanáctiletých dívek, odpočívajících vedle obrovských 

otepí dřeva, které nesly nahoru. Když jsme postoupili ještě 

o něco výš, došlo mi, že na náš pozdrav Muli bwanji, běž-

nou čičev skou frázi s významem „Jak se máte?“, kolemjdoucí 

neodpovídají obvyklým způsobem. Otec Gamba mi vysvětlil, 

že obyvatelé hory patří ke kmeni Yao a mají vlastní jazyk. 

Přecházeli jsme přes potoky a šplhali kolem obrovských bal-

vanů, až jsme se dostali nad zalesněné svahy a ocitli se mezi 

úhlednými políčky, kde rostly kukuřice, batáty a shluky ba-

nánovníků. Pohled přes pláně, které se pod námi rozkládaly, 

nás naplňoval radostí. Po dvou hodinách náročného stoupání 

jsme se dostali na vrcholek s náhorní plošinou a začali jsme 

míjet hloučky domů. Děti, které seděly ve skupince před do-

mem a roztloukaly kukuřičná zrna na mouku, hleděly s ote-

vřenou pusou, když jsme procházeli kolem a mávali jim. 
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Nakonec jsme dorazili do větší vesnice s kostelem, odkud se 

ozývalo tlučení na buben a nádherný, harmonický zpěv. Lidé 

se scházeli na mši, bylo mezi nimi i několik postarších mus-

limů s modlitebními čapkami, a ti se posadili vzadu. Zdálo se 

mi příhodné, že jsem se o Letnicích, v den, kdy Duch svatý 

dovolil lidem rozděleným mnoha jazyky navzájem si porozu-

mět, sešel v jednom kostele se svými přáteli ze Skotska, Libé-

rie a lidu Chewa a naslouchal evangeliu v jazyce, který jsem 

nikdy předtím neslyšel. A stejně jako vždycky mi bohoslužba 

připadala tak známá a zároveň tak nová.

Když jsme vyšli z kostela, ocitli jsme se v obležení. Otec 

Gamba už zřejmě místním oznámil, že jejich návštěvníci jsou 

z Mary’s Meals. Na nedalekém fotbalovém hřišti se proto 

shromáždilo několik set lidí, aby nás přivítali. Někteří z nich, 

včetně nejvyššího předáka celé komunity, sem dokonce přišli 

ze sousední hory, protože chtěli být u toho. Hostitelé nás vy-

bídli, abychom se posadili na židle, které tu stály vyrovnané 

v řadě, a bavili nás zpěvem, tancem a soutěžemi v přetaho-

vání lanem. Starší pak přednesli sérii projevů a předali nám 

dary. Já jsem od náčelníka dostal překrásnou černou leště-

nou hůl. A poté, co nás strhli uvítacími obřady, nám přečetli 

prosbu, abychom do jejich komunity přinesli Mary’s Meals. 

Dozvěděli jsme se, že ve vesnicích na náhorní planině žije 

přes pět tisíc lidí a že jediná místní škola eviduje devět set 

sedmnáct žáků. Mnoho dětí do ní ale nechodí, a když jsme 

si prohlédli záznamy o docházce, bylo zřejmé, že počet těch, 

kteří ze školy odcházejí předčasně, je velmi vysoký. Z více 

než stovky dětí v prvním ročníku jich v osmém ročníku zů-

stane pouhých třináct. Mezi dětmi žijícími v izolaci na hoře 

si svou obvyklou daň vyberou bída a hlad.

Poté, co jsme tohle všechno zjistili, vyposlechli si jejich 

proslovy a přijali dary před očima stovek dychtivých dětí, 
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jsem si připadal poněkud trapně, když jsem vstal, abych za-

reagoval na jejich prosbu. Na jednu stranu jsem byl z tohoto 

pečlivě připraveného „přepadení“, které mě zastihlo docela 

nepřipraveného, poněkud rozmrzelý. Zároveň jsem ale musel 

obdivovat odhodlání a plánování, které místní obyvatelé pro-

jevili. Bylo zřejmé, že o Mary’s Meals pro své děti velice stojí. 

Když jsem jim tedy poděkoval za uvítání a dary, řekl jsem, 

že jsme se za nimi vyšplhali jenom proto, abychom s nimi 

oslavili Letnice, a že jejich prosba mě zaskočila. Vysvětlil 

jsem, že na pořadníku máme už mnoho jiných škol a že kaž-

dá z nich musí projít složitým procesem diskuzí s místními 

lidmi, abychom dohodli nějakou formu partnerství. Kromě 

toho by v případě Chaoni bylo potřeba vyřešit, jak přepra-

vovat jídlo po prudké stezce dlouhé dvě hodiny pěší chůze 

z nejbližší silnice ke škole. Na to mi okamžitě odpověděli, 

že vždycky s radostí přijdou a přenesou jídlo z vesnice, která 

leží na úpatí, pokud ho pro jejich děti dopravíme aspoň tam. 

Přislíbili jsme jim, že se brzy vrátíme na formálnější poho-

vory s představenými. Pak jsme se rozloučili a společně se 

členy mládežnického klubu, kteří nás sem dovedli a kteří teď 

byli šťastní, že jejich přátelé na hoře budou možná dostávat 

Mary’s Meals, jsme sestoupili dolů.

Připadalo mi, jako by se toho dne na vrcholku oné hory 

šťastně srazily dva světy. Vlastně celá historie Mary’s Meals 

je svým způsobem sérií podobně šťastných srážek a setkání 

mezi jednotlivci i celými komunitami, když jsou obě strany 

připravené naslouchat. Pokud se jinak neslučitelné skupiny 

lidí k sobě navzájem přibližují ve společné touze a ochotě 

nakrmit hladovějící děti, vzniká tu nepřemožitelná síla ve-

doucí k dobrému. Představa, že lid z hory Chaoni nás bude 

čekat na úpatí, aby převzal dary poslané lidmi žijícími kdesi 

daleko odsud a pak je po příkrých stezkách vynese a uvaří 
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z nich jídlo pro své děti, mě dojímala. Zejména mě nadchlo, 

že v tomto případě to způsobily děti – ty nás dovedly až na 

vrcholek hory, aby se jiné děti, ještě hladovější než ony, moh-

ly najíst.

Zdálo se, že ať se podívám kamkoli, cestu teď proráží 

slibná nová generace. Jen kousek od domu, kde bydlí Gay, 

funguje skvělá Jacaranda School for Orphans, škola pro sirot-

ky pojmenovaná podle tropického stromu žakaranda. S její 

pozoruhodnou zakladatelkou Marií da Silvou jsem se sezná-

mil v Los Angeles při onom ceremoniálu „Hrdinové CNN“ 

(byla vybrána mezi „deset největších hrdinů“ dva roky přede 

mnou). Ona i její manžel Luc se stali mými velikými přáte-

li. Sirotci v jejich školách dostávají každý den Mary’s Meals 

a my na oplátku dostáváme mnohem víc. Úchvatně tady zpí-

vají a písničky, které složili o Mary’s Meals – třeba „Jen hr-

nek kaše“ anebo „Nechte nás učit se“ –, mě rozpláčou po-

každé, když je děti začnou zpívat. A přesně to udělají, když 

se s Calumem zastavujeme, abychom je aspoň krátce pozdra-

vili. Před několika měsíci jsme pozvali dvě nejtalentovanější 

místní zpěvačky, Vanessu a Joyce, k nám do Skotska, kde při 

našem každoročním dni otevřených dveří udělaly radost více 

než tisícihlavému zástupu návštěvníků. Pak jsme se s nimi 

vydali na další akci Mary’s Meals, do jednoho překrásného 

paláce ve Vídni, kde dívky zpívaly před knížetem a kněžnou 

z Lichtenštejna a mnoha dalšími významnými hosty. Teď 

jsem se s nimi rád znovu setkal opět v prostředí, které jim 

bylo bližší, mezi jejich spolužáky. Pořád ještě byly plné zá-

žitků ze své životní cesty a spousta dalších dětí se nás vyptá-

vala, co by mohly pro Mary’s Meals v Malawi udělat. Zdá se 

to neuvěřitelné, ale čtyři z jejich bývalých spolužáků, kteří 

školu pro sirotky před nedávnem ukončili, teď pracují jako 

placení zaměstnanci Mary’s Meals. To, že v této fázi můžeme 
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zaměstnávat lidi, kteří dřív ve škole sami dostávali Mary’s 

Meals, je pro nás zdrojem veliké radosti a uspokojení.

Před nedávnem jsem v Libérii strávil nějaký čas s Boa-

kaiem, který pracuje jako kontrolor Mary’s Meals a je důle-

žitým členem našeho místního týmu. Zaskočil mě, když se 

mi svěřil, že jako dítě stál ve frontě na úplně první Mary’s 

Meals, které se v jeho zemi podávalo. Na ten den si dodnes 

živě vzpomínám. Boakai mi řekl, že když byl malý, žil s ba-

bičkou nedaleko Massatinu, té kolonie pro lidi nakažené 

leprou, kterou jsme si zvolili za první místo rozdávání Ma-

ry’s Meals v Libérii, a popisoval mi, jak každý den chodil pět 

kilometrů, aby dostal najíst a mohl se učit ve škole. Když 

vyprávění skončil, díval jsem se za ním, jak nasedl na mo-

torku, rozjel se po hrbolaté cestě, vyhnul se větším výmo-

lům a pokračoval k nějaké vzdálené škole, kterou měl ten 

den navštívit, aby o ní sepsal zprávu. Hned za rohem přitom 

musel minout místní rozhlasovou stanici, kde pracoval Melo-

she – jedna z nově vycházejících liberijských hvězd. Je v této 

regionální stanici s vysokým počtem posluchačů ředitelem 

zpravodajství a řídí tým dvaadvaceti lidí. Toto nezávislé rádio 

nebojácně volá vládu k zodpovědnosti a vysílá živé telefonáty 

s politiky i aktuál ní debaty.

Před deseti lety se přitom Melosheho život rozpadl na 

střepy, když ho během liberijské občanské války rebelové 

vyhnali z domova. Díky Mary’s Meals později získal novou 

šanci na vzdělání.

„Dostat se tam, kde jsem, mi pomohlo Mary’s Meals,“ 

hrdě prohlašuje.

Mnozí jeho vrstevníci, kteří také dostávali Mary’s Meals, 

dnes začínají budovat novou a mnohem lepší budoucnost 

svých zemí. Během poslední návštěvy na Haiti se mi dostalo 

vřelého uvítání v jedné ze škol organizace Hands Together 
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v Cité Soleil. Když jsem tam dorazil, zjistil jsem, že celý areál 

je vyzdobený ručně malovanými plakáty s nápisy týkajícími 

se Mary’s Meals. Na balkoně nad hlavním nádvořím se přes 

zábradlí nahýbali tři chlapci, aby sem připevnili plakát s ná-

pisem „Bez jídla není vzdělání“. Vstupní dveře byly ozdobe-

ny květinami a nápisem „Vítejte, Magnusi a Mary’s Meals“. 

A v kuchyni pracoval tým kuchařek, oblečených do zástěr 

s naším logem, přímo pod obrovským, malovaným nápisem 

„Mary’s Meals, díky“.

Užíval jsem si jejich působivý a zábavný školní koncert, 

když tu k mému velikému překvapení vystoupil na pódium 

Jimmy a vzal do ruky mikrofon. Setkal jsem se s ním popr-

vé v roce 2010, několik měsíců po zemětřesení, kdy byl ve 

škole žákovským předsedou. Vyptával jsem se ho tehdy na 

jeho život. Silně na mě zapůsobil svou inteligencí i pozitiv-

ním přístupem, který projevoval navzdory tomu, že žil jen 

v žalostné plechové chýšce v jedné z nejbědnějších částí Cité 

Soleil. Vyprávěl mi tehdy i o své vášnivé touze studovat ze-

mědělství, aby mohl Haiťanům pomáhat s pěstováním vlast-

ního jídla a zbavit se tak závislosti na dovážené pomoci. Teď 

z pódia promluvil k nám i ke shromážděným žákům s nad-

šením a důvěrou. Vyprávěl o tom, jak dlouhá léta dostával 

Mary’s Meals.

„Přišel jsem na to, že Mary’s Meals mi pomáhalo těles-

ně, morálně i duchovně: dodalo sílu mému tělu, přimělo mě 

myslet na to, abych se dělil s druhými, a taky mi pomohlo 

zamyslet se nad ‚ano‘, kterým odpověděla Panna Maria, i nad 

‚ano‘, které říkají všichni ti, kdo Mary’s Meals rozdávají.“ 

Jeho úsměv a sebevědomí na chvíli zmizely a zaplavily ho 

emoce. Když z pódia odcházel, lidé v publiku hlasitě tleska-

li a pochvalně za ním volali. Jimmy, který teď pracoval pro 

Hands Together, tady byl evidentně populární.
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Když pak toho dne vyučování skončilo, zažil jsem cosi, co 

mě dojalo ještě víc. Konečně se podařilo dotáhnout do konce 

mimořádný projekt, který jsme plánovali rozjet právě v den, 

kdy udeřilo zemětřesení, a teď už běžel naplno. „Bosé děti“, 

které žijí na ulicích slumu, byly po ukončení pravidelného 

vyučování pozvány ke každodennímu jídlu. Některé z nich 

sem přišly poprvé před několika týdny docela nahé, teď jim 

ale otec Tom všem dal nějaká trička a kraťasy. Sledoval jsem, 

jak se tisíc tři sta padesát tři bosých dětí řadí do fronty na talíř 

rýže, rybího masa a fazolí. Tiše všechno snědly a pak se se 

smíchem a štěbetáním vydaly do tříd. Tam je čekaly vyučo-

vací hodiny, vedené mladými dobrovolníky, kteří sami před 

nedávnem tuto školu zakončili. Jedním z těch, kdo se sem 

vrátili, aby něco předali nazpět, je i François. Když v bílé ko-

šili s modrou kravatou ukazuje na tabuli písmena a živě mlu-

ví k otrhaným vyhublým dětem před sebou, je na něj pěkný 

pohled. François ví, jak chutná Mary’s Meals. Ví také, že pro 

něj i pro děti, které má před sebou, je jedinou nadějí vzdělá-

ní – je to jediná cesta vedoucí z bídy, násilí a hladu, které je 

obklopují. Proto s radostí a bez nároku na finanční odměnu 

věnuje těmto dětem svůj čas.

Když se se školou loučíme, všímám si mezi stovkami peč-

livě vytvořených nápisů, které hlásají vděčnost a lásku k Ma-

ry’s Meals, jednoho, který mě zaujme. Rukopis i chyby v pra-

vopisu naznačují, že je dílem některého z mladších žáků, 

snad dokonce některého z „bosých dětí“. Stojí tam: „Sjídlem 

je to lepčí.“



Emma se svými 

dětmi, mezi 

nimi je i Edward, 

který sedí vzadu 

po matčině pravici, 

listopad 2002. 

(Chris Furlong)

Magnus, Fergus, Ruth, 

Ken, bratranci a sestřenice 

s medžugorskými vizionáři 

při zjevení, 1983.

Julie a Magnus 

zkoumají mapu 

cestou do Bosny 

a Hercegoviny, 

1993.



Magnus při návštěvě 

školy v Blantyre 

na jihu Malawi. 

(Heathcliff O’Malley)

Otec Garry Jenkins 

přijímá v Libérii další 

kontejner s pomocí 

ze Skotska, 2000. 

(Colin Mearns)

Dítě v haitském  

Cité Soleil, 2006. 

(Angela Caitlin)



Ve vesnické škole 

v Libérii, 2014. 

(Colin Mearns)

Příprava jídla 

pro předškoláky 

v Blantyre.

Děti ze Cité Soleil  

jedí Mary’s Meals. 

(Angela Caitlin)



Otec Garry 

Jenkins mezi 

lidem Gola, 2004. 

(Colin Mearns)

Otec Tom 

Hagan v jedné 

ze svých škol 

na Haiti, 2006.  

(Angela Caitlin)

Dobrovolníci 

rozdávají jídlo 

v Malawi.



Gay Russellová 

s letadlem, 

ve kterém létá 

pro společnost 

vyrábějící cukr.

Likuni phala 

v továrně 

v Blantyre. 

Všechny 

ingredience 

se pěstují přímo 

v Malawi.

Dobrovolníci 

v Malawi vaří 

Likuni phala.



Gerard Butler a Magnus se učí, jak se v Libérii nosí voda, 2014. (Chris Watt)

Indická dívka se učí psát.



Magnus a Julie  

(ta stojí za Magnusem 

a mimo záběr) se setkávají 

s papežem Františkem, 2013.

Barmský chlapec jí Mariino jídlo.

Žáci v Blantyre.



Attila, jedno z prvních dětí v našich domech v Rumunsku, které zemřely.

Děti ze základní školy 

v Dalmally pomáhají 

s natíráním boudy, 2011.
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Doslov

Je léto a řeka Orchy se zklidnila a zúžila a také dostatečně pro-

hřála, takže v ní moje děti můžou plavat. Zahlédl jsem je před 

chvílí oknem své boudy, jak s ručníky a svačinou klušou po 

polní cestě směrem k tůni u Corryghoilu. Jednu chvíli jsem byl 

v pokušení se k nim přidat, jenže tu mám ještě nějakou práci.

Mary’s Meals dnes každý všední den dostává přes  milion 

dětí ve více než tisíci dvou stech školách. Na zdi mi visí nové 

obrázky od některých z nich. Mimořádný růst a rozvoj naší 

snahy mě pořád překvapuje a naplňuje vědomím tajemství 

a bázně. Nebyla by ale pravda, kdybych tvrdil, že jsem ta-

kový růst našeho díla nikdy nečekal. Vždycky se mi zdálo, 

že vize Mary’s Meals je natolik přesvědčivá a lidí dobré vůle 

je na světě tolik, že se náš cíl musí naplnit. Proto také tento 

milník oslavujeme jako „první milion“. To, že mnoho dalších 

milionů dětí zůstává nadále bez každodenního jídla a denně 

jich kvůli hladu několik tisíc zemře, je ostudná skutečnost, 

která křičí do světa, že naše poslání teprve začalo.

Když jsme poprvé dosáhli milionu nakrmených dětí, po-

prosil jsem svůj chytrý tým v Glasgow, aby mi opatřil infor-

mace o tom, kolik by stálo, abychom ve škole nakrmili také 

zbytek. Tím myslím všechny školou povinné děti v rozvojo-

vém světě. Byla to ale chyba. Podle tabulky, kterou mi poslali, 

by jen k tomu, abychom poskytli Mary’s Meals všem dětem 

v Malawi, bylo při našich současných nákladech ročně potře-

ba 22 milionů liber (asi 700 milionů Kč). Neodolal jsem a na-

ťukal tuto částku do vyhledávače Google. Vyskočilo mi, že za 



274

stejnou sumu se prodává jeden dům v Londýně a že za tyto 

peníze byl nedávno prodán vzácný oranžový diamant. Ne-

vím, jestli se na nalezištích v Libérii těží zrovna oranžové dia-

manty, ale podle čísel, která jsem dostal, by stačilo jen o něco 

málo víc, než je polovina hodnoty tohoto diamantu, aby-

chom celý rok krmili všechny školou povinné děti v té zemi.

Vidím taky, že podobné výše, jako je suma, za kterou by 

bylo možné nakrmit všechny školou povinné děti v celé Afri-

ce, které dnes ve škole jídlo nedostávají, dosahuje celoroční 

obrat z prodeje whisky ve Skotsku. Pak ale soubor s tabulka-

mi zavírám, protože mi dochází, že tohle není zrovna nejlepší 

způsob, jak využívat čas. Už vím, že naší vize není tak těžké 

dosáhnout. Stačilo by, kdyby vlády světa a mezinárodní orga-

nizace věnovaly jen nepatrný zlomek svých zdrojů, aby toto 

pomohly uskutečnit a tak přispěly k proměně budoucnosti 

nejchudších zemí světa. A k uskutečnění by stačilo i to, kdyby 

se jen nepatrného zlomku svých prostředků vzdal každý z nás. 

Člověk, který si koupí onen zmíněný londýnský dům, nemá 

o nic větší povinnost dělit se o svůj chléb, než jakou mám já.

Moje bouda se v poledním slunci rozpaluje a já začínám 

psát dopis těm, kteří nás podporují a kteří se skutečně dělí 

o své prostředky, a to i velice štědře. Děkuju jim jménem 

Veroniky, Boakaie i Jimmyho, jménem všech ostatních mla-

dých lidí, jejichž život pomohli zachránit a proměnit. Píšu 

jim o školách, které máme na pořadníku (včetně té na hoře 

Chaoni). A také jim připomínám, že krmit další dítě po celý 

rok nás stojí jenom 12,20 liber (asi 380 Kč). Jako vždycky se 

mi zdá, že dopis ani zdaleka neobsahuje to, co by si adresáti 

zasloužili číst, a chtěl bych, aby se každý z nich mohl s těmi 

dětmi setkat, aby je viděl jíst a slyšel mluvit o tom, jaké mají 

sny a v co doufají. Skutečnost, že dárci nás dál podporují 

i bez této výsady, mě vede k pokoře.
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Hledám pro svůj dopis další inspiraci, a tak mířím do 

kaple v sousedním Craig Lodge. Je to moje nejoblíbenější 

místnost na světě. Arkýřovým oknem dovnitř vstupuje slun-

ce. V protějším rohu stojí socha Panny Marie a pod ní je ob-

rovská a nádherná kytice čerstvých květin, které vypěstovala, 

natrhala a naaranžovala moje máma. V mysli se mi vynořuje 

poselství, které Panna Maria pronesla před lety v Medžugorje.

„Otevřete svá srdce Ježíši, jako se květina otevírá slunci,“ 

poradila nám tehdy.

Na oltářním stole (kde v době mého dětství stával kuleč-

níkový stůl) je hrubý, ze dřeva vyřezaný kříž. V paměti stále 

mám onen temný a děsivý večer, kdy mi ho věnoval otec Tom 

s přáteli, když jsme se sešli při modlitbě mezi sutinami na jeho 

dvorku po zemětřesení na Haiti. Zachránili ten kříž z trosek 

domu, kde zahynuli dva jejich přátelé, a každý z naší skupin-

ky ho chvíli podržel v rukou a modlil se, než ho předali mně 

jako dar, jako symbol vzájemné solidarity, až se vrátím domů.

Sedím vedle starého krbu a ten ve mně vyvolává další vzpo-

mínky, tentokrát na mého bratra Marka z doby, kdy mu bylo 

sedm. Byly zrovna Vánoce, Boží hod, jen krátce poté, co jsme 

si ho osvojili. Tahle místnost tehdy sloužila jako obývací pokoj 

a otevřený oheň v krbu byl hlavní zdroj tepla. Pod stromečkem 

ležela obrovská hromada dárků, a ještě než jsme si je mohli 

rozbalit, rodiče na nás naléhali, abychom Marka přesvědčili, 

že je v noci komínem přinesl Santa Claus – předtím jako důkaz 

rozházeli pár polen ležících vedle krbu. Trochu mě to překva-

pilo, protože my ostatní jsme nikdy nebyli vedení, abychom 

věřili na Santa Clause, ale oceňoval jsem, že se máma s tátou 

snaží, aby Mark nebyl o prvních Vánocích u nás zklamaný.

Myslím, že je v nebi. Připadá mi teď jako můj starší brá-

cha, i když byl o pět let mladší než já. Umřel v devětatřiceti 

letech, před dvěma lety, v Medžugorje. Našel jsem ho po 
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dvou dnech usilovného hledání s Milonou, Charliem a další-

mi přáteli, jak leží na krásné, odlehlé loučce, plné nádherně 

vonících květin. Když umřel (nejspíš na infarkt), ležel zrovna 

tváří k zemi a modlil se, vedle něj byly úhledně srovnané boty. 

V nákupní tašce položené o kousek dál jsme našli jídlo, které 

nesl do domu, kde jsme byli ubytováni – dárek pro mého syna 

Bena. Po většinu svého dospělého života trpěl Mark těžkou ne-

mocí a trápily ho strašné bolesti. Když jsem ho jednou vezl 

do nemocnice na vyšetření, vyprávěl mi, jak pochopil, že jeho 

úlohou v našem poslání je modlitba. Byl hluboce přesvědčený, 

že když nabídne svoje utrpení, má to veliký smysl a moc. Na 

místě, kde ležel, jsme z kamení postavili kříž. Je to úchvatné 

místo, zvlášť když právě zapadá slunce jako v době jeho smrti, 

a je krásné se tam posadit a pozorovat prodlužující se stíny, 

které na loučku vrhají stromy lemující starou kamennou zíd-

ku. Dá se odtamtud vidět na dvojvěží medžugorského kostela 

i na kopec Križevac tyčící se za vinicemi. Mark odešel z tohoto 

světa nádherně.

Když se teď modlím v naší kapli, přemáhá mě pocit vděč-

nosti: Markovi za všechno, o co se se mnou dělil a co mě na-

učil, rodičům za to, že ho tehdy jako cizího hocha přijali do 

naší rodiny, a Bohu za to, že si ho vzal domů tak krásným 

způsobem. A Pánu vzdávám díky také za to, že nám dává 

naši práci, kterou můžeme sloužit jeho nejmenším. Prosím 

ho, aby nás učil dělit se o chléb, který patří všem. Prosím ho, 

aby toto dílo vždycky halil svou láskou a připomínal nám, že 

není naše, ale že to je jeho dílo. A prosím ho i za to, aby po-

bídl mnoho dalších lidí k účasti na tomto poslání, aby se tak 

všechny hladovějící děti mohly brzy najíst.

A pak si usmyslím, že psaní toho dopisu si nechám na 

jindy, a dokud je ještě čas, vyrážím k řece, abych si zaplaval 

se svými dětmi.
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Poděkování

Drahá Julie, bez tvého povzbuzování bych nedokončil ani 

první stránku a z celého srdce ti děkuju. Díky, žes ve mě 

vždycky věřila navzdory všemu, co svědčilo proti mně. Mé 

drahé děti – Calume, Bene, Martho, Toby, Bethany, Anno 

a Gabrieli – jsem pyšný na to, že vy starší jste si nikdy ani 

v nejmenším nestěžovali na to, že jsem ještě zaneprázdněněj-

ší a roztržitější než obvykle, a vy mladší jste mi skoro nikdy 

nepočmárali ani nepokreslili rukopis a ani jste z něho ne-

snědli snad ani jedinou stránku. Drazí rodičové, mami a tati, 

díky i vám. Bez vás by nebyla tahle bouda ani Mary’s Meals – 

a když o tom tak přemýšlím, nebyl bych ani já.

Děkuju vám, kolegové z Mary’s Meals: bez vaší neúnav-

né práce by dnes všechny tyto děti ve škole nejedly a já vím, 

že vám za to neděkuju ani zčásti tolik, jak byste si zasloužili. 

Zvlášť děkuju tobě, Kathy, žes mě přiměla, abych přestal o my-

šlence na tuto knihu jen mluvit a začal pro to také něco dělat. 

Danieli, Kim a Louise, díky vám za všechnu náročnou práci, 

za rady i za trpělivost s tak podivínským a nejistým spisova-

telským nováčkem. Díky tobě, Sonio, žes tomuhle projektu od 

našeho prvního setkání věřila, a díky také vám všem v nakla-

datelství HarperCollins – Andy, Minno, Morwenno a Jean Ma-

rie – byli jste na mě vždycky milí a pracovat s vámi byla radost.

Chci rovněž poděkovat jednomu každému z vás po celém 

světě, kdo se do tohoto poslání zapojujete. Doufám, že vy 

z vás, o kterých v této knize píšu, jste spokojení se způso-

bem, jak jsem naše příběhy odvyprávěl, a vy, kteří se mnou 

po této cestě jdete už dlouhé roky, ale v knize nevystupujete, 

rozumíte tomu, že se sem prostě nemohli vejít všichni.
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A děkuji také tobě, Ježíši, za všechno. Je to všechno tvé, 
chvála i sláva, to, co se stalo, i to, co se teprve stát má.

Děkujeme, že jste přečetli Boudu, která krmí milion dětí. Mi-
mořádný příběh Mary’s Meals ale stále pokračuje a my vám 
s radostí nabízíme příležitost přečíst si bonusovou kapitolu, 
ve které Magnus popisuje dojemné novinky z dění kolem této 
pozoruhodné organizace. Pro získání přístupu k této kapitole 
a pro možnost zanechat nám ke knize zpětnou vazbu pište na 
e-mail MagnusInTheShed@MarysMeals.org.

Budeme rádi, když se ozvete! A jestli vás čtení podnítilo 
k tomu, abyste se přidali k celosvětovému hnutí Mary’s Meals 
a zapojili se do jeho poslání, navštivte prosím webové stránky 
hnutí. Existuje mnoho způsobů, jak pomoci dalšímu hladově-
jícímu dítěti, které čeká na Mary’s Meals: můžete nabídnout 
svůj čas, peníze, nadání nebo modlitbu.

Na webových stránkách také naleznete podrobné infor-
mace o tom, jak lze zhlédnout a dál šířit nádherný a půso-
bivý nový dokumentární film Generation Hope („Generace 
naděje“), který se inspiruje příběhy z této knihy a svůj název 
odvozuje od názvu její poslední kapitoly.

www.MarysMeals.org
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