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O CO USILUJEME
Snažíme se, aby každé dítě dostalo jedno jídlo denně v místě
svého vzdělávání a aby se ti, kteří mají víc, než sami potřebují,
dělili s těmi, kterým chybí i to nejzákladnější.

NAŠE POSLÁNÍ
Naším posláním je umožnit lidem, aby nabídli peníze, věci,
dovednosti, čas nebo modlitbu a poskytli tu nejefektivnější
pomoc těm, kteří trpí důsledky extrémní chudoby
v nejzaostalejších zemích světa.

CO DĚLÁME
Strategií Mary’s Meals je od samého počátku podávání jídel
ve školách v nejchudších částech světa s cílem, aby děti dostaly
společně s jídlem i vzdělání.
Náklady na jídlo pro jedno dítě na celý školní rok představují
pouhých 459 Kč. A to především díky dobrovolníkům jak
na straně dárcovských zemí, tak i na straně obdarovaných.
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Základní informace
o spolku Mary’s Meals
Česká republika
Mary’s Meals Česká republika z.s.
Adresa kanceláře: Okružní 843/9a, 638 00 Brno,
Česká republika
IČ: 06918735, Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu
v Brně, oddíl L, vložka 23754

www.marysmeals.cz
e-mail: info@marysmeals.cz
tel.: +420 703 685 407

Bankovní spojení:
sbírkový účet: 44 102 77 / 0100
provozní účet: 115-7154920207 / 0100

Spolek Mary’s Meals Česká republika je řízen
správní radou a kontrolován auditorem.

Členy orgánů spolku k 31. 12. 2020 jsou:
Marián Janov, předseda správní rady spolku
Lucie Nečesalová, členka správní rady spolku
Kateřina Mokrá, členka správní rady spolku
Dominik Vít, člen správní rady spolku
Karel Nečesal, auditor spolku
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Dominik Vít

Úvodní slovo správní rady
Vážení přátelé a podporovatelé
Mary’s Meals,
Rok 2020 se stal jistě pro většinu z nás nezapomenutelným. Poklidný začátek roku
narušil příchod pandemie covidu-19, která
ovlivnila naše životy způsobem, jaký si
do té doby málokdo dokázal představit.
Po celém světě se většina činností zastavila
nebo omezila na minimum, ekonomiky zemí
poklesly, uzavřely se školy a lidé zůstávali
doma. V rozvojových zemích měla tato krize ještě ničivější dopad a v ohrožení se pak
ocitly právě děti z nejchudších oblastí.
Pandemie však s sebou přinesla také neuvěřitelnou vlnu solidarity a pomoci. Díky
velké podpoře dobrovolníků a dárců bylo
Mary’s Meals schopno na tuto situaci velmi
rychle zareagovat. Ve spolupráci s vládními představiteli, komunitními lídry a našimi partnerskými organizacemi jsme podle
možností v jednotlivých zemích vyvinuli metody distribuce potravinových balíčků tak,
abychom se dostali k dětem v jejich komunitách a poskytli jim jídlo k domácí výuce.
I přes zavřené školy jsme tak byli schopni
dostát našemu slibu a současně pomáhat
děti udržovat zdravé.
Neměli bychom zapomínat ani na další
dobré věci, které uplynulý rok přinesl. Již
na začátku roku se podařilo rozšířit stravovací programy do nových škol a počet ško-

láků, kteří dostávali jídla od Mary’s Meals, se
zvýšil na 1 667 067 dětí. V lednu se rovněž
uskutečnilo první celorepublikové setkání
dobrovolníků Mary’s Meals a v průběhu léta
se nám ve spolupráci s agenturou Cheil podařilo spustit novou kampaň Dva Komenský,
na kterou v listopadu navázala beneﬁční
běžecká výzva. Navzdory pandemii a jejím
dopadům naše činnost nepolevila a dárci
z České republiky svojí štědrostí zajistili pokrmy pro více než 47 tisíc dětí.
V rukou nyní máte výroční zprávu, která přináší výsledky našeho společného snažení
v roce 2020. Je důkazem toho, že ani v těžké době nejsou lidem lhostejné osudy druhých. Rádi bychom proto poděkovali všem,
kteří Mary’s Meals podpořili a nadále podporují. Bez Vašich darů a nasazení by naše
práce nebyla možná.
Děkuji, že nám pomáháte šířit malé skutky
lásky!

Dominik Vít,
člen správní rady Mary’s Meals
Česká republika z.s.
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Vznik hnutí Mary’s Meals
Charitativní organizaci Mary’s Meals založil v roce 2002 Magnus MacFarlane-Barrow, mladý muž ze
Skotska. Když navštívil hladomorem sužované Malawi v jihovýchodní Africe, potkal tam matku umírající
na AIDS, obklopenou svými šesti dětmi. Když se nejstaršího syna Edwarda zeptal, jaké jsou jeho životní
ambice, Edward odpověděl jednoduše:
„Chtěl bych mít co jíst a taky bych jednou rád chodil do školy.“
Jeho slova se stala základním pilířem Mary’s Meals.
Založení spolku Mary’s Meals Česká republika v březnu 2018 je inspirováno příkladem mezinárodní
nevládní charitativní organizace Mary’s Meals International se sídlem ve Spojeném království Velké
Británie a Severního Irska, působící dnes v 18 rozvojových zemích světa pod heslem „Každé dítě si
zaslouží vzdělání a dostatek jídla“. Spolek Mary’s Meals Česká republika s touto organizací sdílí její
základní hodnoty, vize a cíle.
Základními hodnotami spolku jsou zejména:
t víra ve vrozenou dobrotu lidí,
t respekt k základním lidským právům, vycházejícím z lidské důstojnosti,
t respekt k právu na soukromí včetně práva na rodinný život.
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Celosvětové působení
Mary’s Meals
Rok 2020 měl být rokem, kdy celkový počet dětí v našich programech
překročí hranici 2 milionů. Bohužel s příchodem pandemie musel být
tento růst odsunut na následující rok. I přesto jsme však ke konci
roku zajišťovali každodenní pokrmy 1 838 859 dětem, což činí nárůst
o 171 792 oproti roku 2019.
Průměrná částka na pokrytí nákladů ročního stravování jednoho
dítěte se v letošním roce mírně zvýšila, z 421 Kč na 459 Kč (21 $,
18,31 EUR). Toto navýšení bylo způsobeno zejména zvýšením cen
potravin v Malawi, ale také změnou poměrného zastoupení 19 zemí,
ve kterých působíme.

Výroční zpráva Mary’s Meals Česká republika z.s. za rok 2020

7

Počet dětí dostávajících jídlo Mary’s Meals
v programových zemích v roce 2020

1 600
99 328

3

Libanon

293
182

Haiti

3

Niger
157 439

625

Libérie
11 356

Benin
2 894

Ugand

4

Ekvádor
248 914
330

499

1

Zambie
Zimbabwe
47 708
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96

Celkem

13

Počet dětí

Počet škol

1 838 859

3 415

1

Rumunsko
42 914

Sýrie

n

4 158
46 537

102

Indie

13

80

1 554

Myanmar

Jižní Súdán

368
24 320

12

da

18

4

Thajsko

36

Etiopie
78 723

451

Keňa
1 044 834

993

Malawi
25 687

181

Madagaskar
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Reakce na COVID-19
Pandemie onemocnění Covid-19 v roce 2020 změnila svět
a hnutí Mary´s Meals na celém světě tomu muselo uzpůsobit
všechny aspekty své práce. Když pandemie v březnu
a dubnu 2020 zesílila, došlo k zavírání škol a výuka dětí
se přesunula do jejich domovů. Náhle bylo třeba najít
nové způsoby distribuce jídla dětem závisejícím na naší
každodenní pomoci.
Zavedli jsme proto napříč všemi programovými zeměmi
distribuci potravinových balíčků, které pro děti zpravidla
vyzvedávali jejich rodiče. Zaměstnanci, dobrovolníci
a partneři Mary’s Meals ve spolupráci s místními vládami
a úřady přicházeli s optimálními a bezpečnými způsoby
rozdělování surovin k přípravě jídla . To nejčastěji probíhalo
ve venkovních prostorách škol, kde za dodržování rozestupů,
ochrany úst a dalších hygienických pravidel dostávala
každá rodina příslušný příděl surovin. Kromě jídla jsme pak
také rozdávali mýdlo, abychom podpořili domácí hygienu
a pomohli zamezit šíření viru. Naši zaměstnanci a partneři
pracovali velmi usilovně na tom, abychom i za této nebývalé
situace dodrželi slib a každý den dětem dodali jídlo.
Ke konci roku 2020 se nám tak podařilo i nadále každý den
dodávat jídla Mary´s Meals 1 838 859 dětem z celého světa
i navzdory nesmírným nárokům pandemie Covid-19. K tomuto skvělému úspěchu přispěl také každý jednotlivý podporovatel, dobrovolník i zaměstnanec z dárcovských zemí.
Jsme nesmírně vděčni za tuto pomoc, bez které bychom
nemohli naše hnutí tak úspěšně adaptovat a rozšiřovat.
Bohužel však pandemie Covid-19 ještě zdaleka není za námi
a bude mít v následujících letech další dopad na životy dětí
zapojených v našich programech. Zejména odlehlé venkovské komunity a rodiny s nízkými příjmy pocítí nápor ekonomického propadu, dojde k prohloubení chudoby a hladu,
což se pravděpodobně projeví na zdraví dětí a jejich školních výsledcích. Dlouhodobý dopad onemocnění Covid-19
spolu s mnoha dalšími faktory včetně klimatických změn
znásobí chudobu v nejohroženějších komunitách. Nyní, více
než kdy jindy, má Mary´s Meals zásadní úlohu povzbudit
v dětech naději a pomoci jim dosáhnout svých cílů.
„OSN uznává školní stravovací programy za důležité při posílení vzdělávacích systémů a přispívající ke spravedlivému
průběhu zotavování z následků pandemie Covid-19.“ (OSN,
srpen 2020)

Propagujeme
mytí rukou

Podporujeme
dodržování rozestupu

Pomaháme
místním komunitám
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Konkrétní příklady
pomoci
v době pandemie

99%

98%

ZAMBIE
Školy v Zambii byly uzavřeny v březnu 2020 a více než
4,4 milionu dětí tak zůstalo bez možnosti se vzdělávat
a další miliony dětí a mladých ztratily přístup k potřebným
službám. Zambie se potýkala s vážnými problémy dávno
před začátkem pandemie. Sucho a záplavy už dvě sezóny
sužují 58 regionů země. V některých z těchto regionů
působíme. Kvůli těmto kritickým podmínkám pro nás bylo
důležité zajistit pomoc pro každé dítě zapojené do našeho
školního stravovacího programu v Zambii. Místní komunity
hrají klíčovou roli v našem díle, a proto jsme věděli, že
společně můžeme v tomto náročném období překonat
překážky a pomoci všem, kteří jsou zde součástí Mary’s
Meals. Abychom zjistili efektivnost a dopad našeho
modelu distribuce potravinové pomoci v komunitách
v rámci naší odpovědi na koronavirovou krizi, Mary’s Meals
v Zambii provedla v květnu a červnu průzkum mezi rodiči
a opatrovníky, kteří dostávali potravinové balíčky domů.
Do průzkumu bylo zapojeno 234 náhodných respondentů
z 35 škol v pěti okresech. Zjištění z tohoto průzkumu ukazují,
že náš postup při distribuci surovin v komunitách úspěšně

zabránil hladovění dětí v našem programu. Výsledky
a zpětná vazba také potvrzují, že přerozdělování bylo dobře
a efektivně zorganizováno a že naše odpověď v době krize
komunitám potvrdila, že náš program je schopen fungovat
i v náročných podmínkách.
Dickson Phiri má dvě děti, které chodí
na základní školu v Nguluwe v distriktu
Chipangali. Řekl nám: “Uzavření škol
v důsledku koronaviru mělo dopad
na mnoho věcí v našich životech, jak
ekonomicky, tak společensky a fyzicky.
Takové velkorysé gesto jsme nečekali.
Naše děti teď mají každé ráno co
jíst. Kaše jim dává energii, aby byly silné a zůstaly i v této
náročné době optimistické.” Během distribuce potravin
byl kladen důraz na dodržování hygieny rukou a fyzických
rozestupů, abychom tak zamezili šíření viru v těchto
zranitelných komunitách. Dickson pokračoval: “Moje
rodina dělá všechno proto, abychom zamezili šíření viru.
Pravidelně si myjeme ruce, nosíme roušky a zachováváme
fyzické odestupy. Děkuji Mary’s Meals za jejich dobrou práci
a prosím, nepřestávejte. Je mnoho dětí, které by bez kaše
neměly možnost chodit do školy.”
Konečně máme zase možnost přivítat tisíce žáků zpět
ve školních lavicích a poskytnout jim denní jídlo v místě
vzdělávání, které jim dává energii, již tak nezbytně potřebují
k tomu, aby rostly a mohly se učit. Jsme nadšení, že
Mary’s Meals v Zambii roste a jsme schopni zapojit stále
více potřebných dětí do školního stravovacího programu.
V říjnu a listopadu se do programu zapojilo 133 nových
škol. Během roku 2020 se počet dětí v programu v Zambii
zvýšil o neuvěřitelných 30% a nyní pracujeme v 7 distriktech
ve Východní provincii a v distriktu Chasefu, kde působíme
úplně poprvé. Celkově poskytujeme každodenní jídlo
248 914 žákům v zambijských školách.
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KEŇA

MALAWI
V listopadu 2020 se Mary’s Meals, skrze program
distribuce jídla v komunitách, podařilo rozšířit
do dalších 6 škol v oblasti Nkhotakota nacházející
se ve středním Malawi. Pokrmy se tak s pomocí
Missionary Community of St Paul the Apostle (MCSPA),
naší nové partnerské organizace, dostávají k dalším
4 890 dětem.

„Běžně se stává, že děti z této vesnice jsou posílány
do školy, aniž by doma něco jedly. Chodím sem jako
dobrovolník vařit jídla od Mary’s Meals, protože vím,
jak důležitá je tato kaše, aby děti nechodily hladové.
Nyní [během pandemie Covid-19] zajišťuji, že u nás
doma všichni dodržujeme opatření, ke kterým nás
vláda vybízí. Pořídila jsem speciální kanystr na vodu,
aby si mé děti i všichni příbuzní často umývali ruce
mýdlem. Také je nepouštím na žádné společenské
sešlosti, kde by mohly být vystavené riziku nákazy.

Pomoc Mary’s Meals naléhavě potřebují děti
předškolního věku v centrech předškolního
vzdělávání v Turkaně, suché oblasti na severu
Keni. Mnoho místních dětí žije v hluboké chudobě
a trpí hladem. Důsledkem je nízká docházka
v zařízeních předškolního věku i ve školách.
Podvýživa u malých dětí je závažný problém a její
následky jsou často zřejmé až do dospělosti.
Víme, že včasná pomoc znevýhodněným dětem
znamená větší šanci na přežití, lepší zdraví, růst
a inteligenční rozvoj. Tyto děti pak mají větší
možnost být úspěšné ve studiu, jsou zdravější
a jejich budoucí perspektiva na trhu práce je
výrazně vyšší.
Protože víme, jaký dopad má školní stravovací
program na vývoj dětí a jak moc je naše pomoc
právě tady potřeba, soustředíme naše síly na to,
aby program v tomto regionu rostl. Během září
2020 jsme prostřednictvím distribuce potravin
po celé Turkaně byli schopni pomoci 6 947
dětem v 72 zařízeních předškolního věku.
Školy v Turkaně byly zavřeny od března 2020
do ledna 2021, a tak jsme naše žáky podporovali
prostřednictvím potravinových balíčků na doma.
Tato adaptace našeho programu je úžasný
úspěch, který potvrzuje odhodlání Mary’s Meals
poskytnout jedno jídlo denně v místě vzdělávání,
ať už je to v prostorách školy, nebo během učení
doma v důsledku uzavřených škol. V současnosti
v Keni sytíme celkem 78 723 dětí. V samotné
Turkaně pomáháme 45 000 žáčkům v 378
zařízeních předškolního věku. S pomocí našeho
partnera, diecéze Lodwar, se nám podařilo
do programu zapojit dalších 4 747 dětí z Turkany.
Dalších 23 904 dětí využívá školního stravovacího
programu ve 25 školách v okresech Uasin Gisju,
Kisii a Nyamira.

Mám dnes ohromnou radost za tento pytel mouky,
který dostávám, abych mohla uvařit doma dětem kaši
phala. Mé děti už zapomněly, jak kaše chutná a co to
znamená ji každý den dostávat. Ale nyní jim to oživí
dobré vzpomínky.“
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INDIE
V Indii momentálně poskytujeme jídlo
42 914 dětem ve 102 vzdělávacích centrech.
Od vypuknutí pandemie Covid-19 se v Indii
letos nakazilo už 8,6 mil lidí, nejvíc případů
bylo zaznamenáno v polovině září. Pro Indii
je Covid-19 velkou hrozbou, protože v zemi
– a platí to i pro bohatší oblasti – se málo
testuje, chybí lékaři, zdravotnické vybavení,
nemocniční lůžka i kyslíkové bomby. Podle
oﬁciálních informací dosáhly v Indii v roce
2019 výdaje na zdravotnictví pouze výše 1,28%

hrubého domácího produktu; i chudší země
mají tento podíl vyšší. Je to jeden z důvodů,
proč je pomoc Mary’s Meals v oblasti výživy
dětí pro Indii velmi důležitá.
Od uzavření škol v březnu 2020 zajišťuje naše
partnerská organizace BREAD příděly potravin
do domácností, aby se jídlo dostalo k dětem
i v době, kdy se učí z domu. Vláda Indické
republiky umožnila otevření škol od 15. října
2020, ale řada studentů se kvůli strachu ze
šíření Covid-19 do škol nevrátila. Proto BREAD
nadále pokračuje s distribucí jídla rodičům
a opatrovníkům, a tím nám pomáhá dodržet slib
dětem, které na Mary’s Meals spoléhají. BREAD
doufá, že v roce 2021 se děti do vzdělávacích
center, v nichž se program školního stravování
realizuje, vrátí. Zatím se ale BREAD nepřestává
snažit, aby se ke každému dítěti každodenní
příděl jídla dostal.
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Mary’s Meals
Česká republika v číslech
Zakladatelé pobočky Mary’s Meals v České republice se
společně s několika blízkými přáteli rozhodli hradit provozní
náklady minimálně v prvních 10 letech jejího působení
v plném rozsahu z vlastních zdrojů. Díky tomu můžeme
nyní garantovat, že minimálně do konce roku 2027 budou
veškeré obdržené ﬁnanční dary bezezbytku předány
centrále Mary’s Meals, která je používá přímo v zemích, jimž
poskytuje pomoc.
Zdroje ﬁnanční pomoci pro Mary’s Meals pochází od tisíců
malých i větších dárců a příznivců a z různých veřejných
akcí. Výběr ﬁnančních prostředků probíhá v souladu
se zákonem č. 117/2001 Sb.Zákon o veřejných sbírkách
a o změně některých zákonů formou veřejné sbírky, ať
už bezhotovostním poukázáním prostředků na sbírkový
účet Mary’s Meals, nebo například pomocí zapečetěných
pokladniček, které jsou dárcům k dispozici na mnoha
veřejných akcích.
Od 1. ledna do 31. prosince 2020 činila výše všech darů
poskytnutých na sbírkový účet Mary’s Meals Česká
republika 21 951 258 Kč (tato částka neobsahuje účelově
vázané dary na provoz Mary’s Meals Česká republika, jak už
bylo uvedeno). Tyto vybrané prostředky zajišťují školní jídla
pro 47 824 dětí v těch nejchudších částech světa. Jídlo pro
jedno dítě ve škole na celý školní rok totiž v roce 2020 stálo
pouhých 459 Kč.
Tyto darované peníze se podařilo vybrat díky jednotlivým
dárcům, kteří pravidelně přispívali či jednorázově přispěli
na účet české pobočky nebo dar darovali osobně
v hotovosti, a také při vybírání na různých akcích, kde dárci
darovali ﬁnanční dar do zapečetěných kasiček (na veřejných
akcích se vybralo v hotovosti celkově 649 423 Kč). Celkový
počet přispěvatelů Mary’s Meals k ultimu roku 2020 činil
přibližně 7 000.
V době, kdy se nemohly konat žádné akce ani setkávání, se
staly sociální sítě naším hlavním komunikačním nástrojem.
Zvýšili jsme tak aktivitu na Facebooku i Instagramu a získali
nového dobrovolníka na správu účtu na Twitteru. Právě
na Twitteru díky každodenním příspěvkům stoupl počet
sledujících z 56 na 347. Facebook a Instagram pak byly také
hlavní při spuštění reklamní kampaně 2 Komenský a na ni
navazující běžecké výzvy.
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459 Kč

47 824
dětí

Celkové náklady
na dítě na školní rok

8 škol
financovaných přímo z ČR

21 951 258 Kč
Přijaté dary celkem

7 000
dárců

0%

Poč ty sledujících na sociálních sítích:

z darů šlo
na provozní
náklady

2242 Facebook
1029 Instagram
343 Twitter
Každý den

1 #tweet
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Výběr z aktivit

Mary‘s Meals v České republice
v průběhu roku 2020
Leden
Celostátní konference dobrovolníků v Brně
V polovině ledna se sešlo více než 60 dobrovolníků z celé České republiky v Brně na konferenci.
Byla to poslední velká akce před nástupem pandemie. Dobrovolníci se dozvěděli o plánech
pobočky, společně se zhodnotil dosavadní rozvoj a v průběhu dne se konaly i tematické
workshopy. Dobrovolníci mezi sebou sdíleli své zkušenosti z terénu a mohli se vzájemně
inspirovat. O setkání dobrovolníků byla natočena i reportáž v České televizi.

Únor
Hosté
V únoru jsme byli na TV Noe hosty živého přenosu
diskuzního pořadu Kulatý stůl a mohli tak představit
hnutí jeho divákům. Hosty byli Lucy Nečesalová, Michael
Schmidt a Kateřina Mokrá. Tato zkušenost významným
způsobem nastartovala naši trvalou spolupráci s TV Noe.
Českou pobočku zase navštívil bývalý hokejový
útočník a nyní úspěšný komentátor a developer Jakub
Koreis, který naše dílo podporuje.

Březen
Audio a E-kniha
Na jaře jsme také vydali audio
verzi a e-verzi autobiograﬁcké
knihy
“Bouda,
která
krmí
million dětí”, která je k dispozici
ke stažení na našem webu.
Hlasem audioknihy je herec Martin
Hruška. Kniha popisuje, co se na pozoruhodné životní cestě
Magnusovi událo a jak se rozvíjela celosvětově Mary’s Meals.

Květen
Virtuální pouť Mary‘s Meals na sv. Hostýn
s online přednáškou o Zambii
Kvůli pandemii a nařízení vlády se každoroční tradiční
pouť 8. května konala poprvé virtuální formou.
V programu byla na YouTube streamovaná on-line
přednáška o Zambii od Lucy Nečesalové. Poté byla online přenášena mše sv. na podporu hnutí ze sv. Hostýna.

Duben
Online koncert Michaely Noskové
V dubnu proběhl online koncert na podporu hnutí muzikálové zpěvačky Michaely Noskové, zaměřený
na pohádkové písně.

Červen
Premiéra ﬁlmu Láska nezná hranic
V červnu proběhla premiéra nového dokumentárního ﬁlmu Láska nezná hranic.
V něm sledujeme cestu Magnuse s Gerardem Butlerem (známým hollywoodským
hercem) do škol na Haiti. Gerard se s Magnusem spřátelil již v roce 2010, kdy mu
předával ocenění CNN Hero. Od té doby spolu navštívili nejprve Libérii, později
právě Haiti a Gerard se stal aktivním a nadšeným podporovatelem hnutí. 23. února
2020 pak tento skotský herec obdržel v Berlíně cenu Cinema for Peace Honorary
Award jako uznání za svoji činnost právě pro Mary’s Meals.
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Etiopský silvestr,
který připadá na 10. září, mohli návštěvníci Kavárny Quido
prožít společně s Abdulem, Etiopanem žijícím v Brně. Kromě
pohoštění nechybělo představení různých etiopských tradic
ani představení Mary’s Meals.

Září
Beneﬁční koncert Pokáč online přenos,
dražba Hotovson, Etiopský silvestr
Malíř Olav H.R. Hotovson se rozhodl podpořit Mary‘s Meals drobnou charitativní
dražbou, která proběhla na sociální síti Twitter. Výsledná částka 6 000 Kč
zajistila 13 dětem jedno výživné jídlo na celý školní rok.
V rámci Studentského Velehradu 2020 proběhl beneﬁční koncert pro
Mary’s Meals. Ačkoliv měl být koncert jedním ze zlatých hřebů setkání,
kvůli epidemiologické situaci se nakonec mohl konat pouze v úzkém kruhu
dobrovolníků. Ostatní účastníci se pak mohli připojit on-line a kromě poslechu
hudby se dozvědět o práci Mary’s Meals. Pokáč nezklamal svým pohotovým
humorem a vytvořil krásnou atmosféru. Díky štědrosti účastníků se podařilo
vybrat částku 35 tisíc korun, která pokryje jídlo 76 dětem na celý školní rok.

Říjen
Auto pro Mary‘s Meals – dar od sponzora
V říjnu jsme obdrželi jako sponzorský dar od soukromého dárce na podporu činnosti Mary’s Meals auto zn.
Škoda a nyní je součástí naší pobočky v Brně.

Listopad
Rozhovor v DVTV s Danielou Drtinovou,
Beneﬁční koncert Pavla Helana v TV Noe
Lucy Nečesalová mluvila v rozhovoru v rámci
kampaně DVTV Extra nejen o svém vztahu k hnutí
a svých osobních zkušenostech ze Zambie, ale
popisovala i fungování našich stravovacích programů,
dobrovolnictví či batůžkový projekt.
V listopadu proběhl beneﬁční koncert Pavla Helana
a Jana Zvěřiny (violoncello) na TV Noe. Přímý výtěžek
z akce, který byl téměř 300 000 Kč, zajistí roční
stravování 649 dětem.

Prosinec
Giving Tuesday
Za podpory organizace Happy Training & Consulting
jsme se zúčastnili akce Giving Tuesday.

V průběhu roku se i přes pandemickou
situaci dále konaly, především v létě,
nejrůznější drobnější aktivity v terénu
pořádané
našimi
dobrovolníky.
Během podzimu jsme pořádali
virtuální setkání s našimi příznivci.
Naše úsilí se letos více zaměřilo
na mladé lidi, například vznikla i nová
webová sekce zaměřená právě
na mládež. Soustavně vyvíjíme také
dlouhodobé projekty jako Batůžkový
projekt, Sponzoruj svou školu nebo
Kampaň 2 Komenský.
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Batůžkový
projekt
Hlavním cílem Batůžkového projektu do škol v České republice, ve kterém děti
přinesou své nepoužívané batůžky, naplní je základními školními potřebami a my
je odešleme dětem v programových zemích, je šíření povědomí o činnosti Mary‘s
Meals mezi dětmi a jejich vzdělávání o zemích, ve kterých jsou pokrmy Mary‘s
Meals podávány.

Význam a poslání
Batůžkového projektu
Samotné zapojení dětí do plnění batůžků pro děti v africkém Malawi podporuje
zážitkovou formu vzdělávání a napomáhá k lepšímu porozumění toho, v jak výrazně
odlišných podmínkách žijí. Děti mají také příležitost představit činnosti Mary‘s
Meals doma rodičům, kteří se poté mohou zapojit jako dárci nebo dobrovolníci. Ze
zkušeností víme, že největším přínosem pro děti je, když se do pomoci zapojí celá
rodina a všichni členové domácnosti společně sdílí své zážitky, pocity a zkušenosti
z pomoci nejchudším dětem na světě. Mnohdy jsme těmito jejich zážitky a příběhy
ohromeni. Právě spolupráce školy, rodičů a dětí je klíčová, aby si děti odnesly z účasti
na Batůžkovém projektu do života co nejvíce.
V roce 2020 došlo
k významnému rozvoji
Batůžkového projektu.
Na jaře vznikl centrální
sklad v Brně, rozšířili
jsme distribuční síť
meziskladů, vypracovali
jsme
podpůrný
informační
materiál,
a i přes pandemii se
v průběhu celého roku
zapojovaly nové školy
a děti. Navázali jsme
spolupráci v tomto
projektu také s Family
pointy v Jihomoravském
kraji a Kraji Vysočina.
18
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Kampaň
2 Komenský
„Kdo nehladoví, ten se učí. A kdo se učí
nebude hladovět.“ I tak zní jedna ze základních
myšlenek Mary’s Meals. Na podzim loňského
roku však dostala velmi konkrétní obrysy, když
se učení chopil mistr svého řemesla – Jan
Amos Komenský. A nebyl na to sám, na pomoc
mu přispěchal i jeho dvojník Jen a tahle
dvojice dvou učitelů národů stála za úspěšnou
kampaní 2 Komenský. Vždyť právě dvě
bankovky s „Komenskými“ zvládnou uživit dítě
v rozvojových zemích téměř po celý školní rok.

Výsledek 24hodinové
kreativní soutěže
S nápadem 2 Komenský přišli mladí kreativci z agentury Cheil, když v rámci
soutěže Young Lions měli čtyřiadvacet hodin na tvorbu propagačního
materiálu právě pro Mary’s Meals. A svou kreativitu využili naplno.
Výsledkem byla čtyřstovková bankovka, která v sobě nese hlubokou
symboliku. Jednak znamená téměř celkovou částku potřebnou pro roční
obživu dítěte, zároveň spojení dvou dvoustovek vystihuje i spojení dvou
oranžových „Komenských“. Nápad Terezy Boukalové doprovodil výstižný
citát: „Dva Komenský nakrmí a naučí.“ Vizuální realizace a čas na přípravu
celé kampaně byla agenturou Cheil poskytnuta Mary´s Meals zdarma.
Pro ilustraci průvodní čtyřstovkové bankovky celé kampaně byla oslovena
maďarská ilustrátorka Barbara Bernat.

Realizace
Agentura Cheil vytvořila čtyři propagační videa, která vtipnou formou
motivují lidi přispívat. Dva Komenský v nich upozorňují, že jsme dvě
bankovky s jejich podobiznami schopni utrácet za mnohé zbytečnosti.
V rozvojových zemích světa by s touto částkou naložili odlišně. „Stovka
sem, stovka tam… Pošlete peníze tam, kde to má smysl,“ radí Komenský.
„Ve spojitosti s odvěkou myšlenkou Komenského, která koresponduje
s ﬁlozoﬁí Mary’s Meals, vznikl příběh dvou hrdinů z dvoustovkových
bankovek. Ti spojí síly, aby se vzepřeli všedním marnotratnostem,
a společně odjíždějí pomáhat tam, kde to dává smysl,“ vysvětluje Lucy
Nečesalová, členka správní rady. Kampaň se komunikovala převážně
na sociálních sítích. Dosah sponzorovaných příspěvků je znázorněn
v grafu.

CELKEM
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Dosah

Zobrazení

CTR

Interakce s příspěvkem

Prokliky na stránku

199 134

918 813

2.68%

100 587

5 644
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Rozběhni
2 Komenský
Kampaň získala také podporu v TV Noe, kdy v průběhu
celého podzimu byly několikrát vysílány všechny čtyři
spoty. Tato podpora od TV Noe byla poskytnuta zcela
zdarma.
V listopadu připadalo výročí 350 let od úmrtí Učitele
národů J. A. Komenského a česká pobočka Mary’s
Meals se rozhodla podpořit kampaň i podpůrným
charitativním během Rozběhni Dva Komenský. Dobré
myšlence tak mohl věnovat svojí energii úplně každý,
kdo se nebál zapojit do této běžecké výzvy. Po celý
měsíc listopad si účastníci mohli zapisovat své naběhané
kilometry, štědrý sponzor Mary’s Meals pak každý takový
kilometr proměnil ve dvě koruny. Tato zdánlivě nepatrná
částka představuje průměrnou cenu oběda v našich
programech.
V měsíci listopadu, uprostřed druhé vlny pandemie
koronaviru, tato běžecká výzva přišla mnohým vhod.
Symbolické startovné, které činilo opět čtyři sta korun,
bylo dobrovolné. V době pandemie představoval běh
jednu z mála povolených aktivit. Každý registrovaný
běžec obdržel jako odměnu nákrčník Mary’s Meals.
Spolu se 2 Komenskými se v listopadu rozeběhlo na pět
set sportovců, jejichž výkon se 30. listopadu zastavil
na 30 197 kilometrech. Navíc se do akce zapojily i dvě
školy a jejich 150 žáků. 2 Komenský tak loňský podzim
pomohli docílit svého sloganu, aby se více dětí mohlo
učit a nemuselo hladovět. Více lidí si snad uvědomilo, jak
může i zdánlivě nepatrná částka pomoci. A běžci dokázali
přetavit mnoho své energie na jídlo pro potřebné. Snaha
všech, kteří se zapojili, byla obdivuhodná.
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Školy ﬁnancované
z České republiky
Čeští podporovatelé Mary’s Meals mají také možnost podpořit školní stravování v konkrétních školách, vybraných
v těch nejchudších částech světa. Z těchto škol pak Mary’s Meals posílá dobrodincům pravidelné roční zprávy. Tyto reporty
ze sponzorovaných škol mohou rovněž posloužit jako užitečný informační materiál pro seznamování se s hnutím Mary’s
Meals obecně a také pro získání konkrétní představy o pomoci, na které se v České republice podílíme.
V reportech naleznete obecné informace o pomoci Mary’s Meals a o situaci v konkrétní zemi. Dále pak konkrétní údaje
a fotograﬁe ze sponzorovaných škol včetně vyjádření vyučujících i žáků.
Tyto reporty jsou dostupné na našich webových stránkách.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY, KDE ZAJIŠTĚNÍ JEDNOHO VYDATNÉHO JÍDLA DENNĚ PODPORUJÍ DÁRCI Z ČR
Škola

Země

Název projektu

Počet živených dětí

Nambo

Malawi

Donors of the Czech Republic

1 070

Chiteko

Malawi

Friends from Brno (Czech Republic)

489

Lupembe

Malawi

Families from Czech Republic

844

Joseph Jenkins Roberts

Libérie

Relief from Czech Republic

333

Madugu

Malawi

Nick´s farthing

1022

Namwiri

Malawi

Friends for Czech Republic

940

Dowa II

Malawi

Soulmates from Czech Republic

1 068

Keňa

Frendship from Czech Republic

1 027

Kinango

Program „Sponzoruj školu“ umožňuje získávat přímou
zpětnou vazbu z konkrétní školy. Je však částečně omezen
tím, že dárce musí převzít určitou odpovědnost za jídlo pro
celou školu. Pouze omezená část prostředků vybraných
v České republice je směřována do tohoto programu.
Většina darů našich dárců putuje do skotské centrály naší
charitativní organizace Mary’s Meals pod hlavičkou „general
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use“ (obecné použití), aby její odpovědní pracovníci měli
možnost operativně rozhodovat, do které země a do které
školy podle nejvyšších priorit tyto prostředky směrovat.
Program „Sponzoruj školu“ chceme v budoucnu
doporučovat
především
kolektivním,
případně
institucionálním podporovatelům, schopným generovat
dostatečně velké příspěvky opakovaně několik let za sebou.
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Zvláštní poděkování
Martin Hruška, herec
Kateřina Lachmanová, editorka, spisovatelka
P. Martin Holík, ředitel Radia Proglas
P. Leoš Ryška, ředitel TV Noe
Petr Smejkal, advokát
Jan Škopek a Jiří Šmíd, auditoři Top Audit Bohemia a.s.
Martina Papoušková a tým společnosti Papouškovi s.r.o.
Tereza Boukalová, společnost Cheil
Výroční zpráva Mary’s Meals Česká republika z.s. za rok 2020

Nikol Lypinská, společnost Cheil
Lucie Tomešková, agentura FOXY
Michaela Nosková, zpěvačka
Pavel Helan, písničkář
Michael Florián, agentura FOXY
Martin Paruch, odborný poradce
Karel Kantor, odborný poradce
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´:
: 504/2002 Sb.
Dle vyhlasky
c.

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2020
´
:
(v celych
tisících Kc)

Název a sídlo účetní jednotky

:
´ republika z.s.
Mary's Meals Ceska

IČO

:
Okruzní
843
BRNO-SEVER
63800

06918735

Označení

AKTIVA

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a

b

1

2

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

(A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)
(součet A.I.1. až A.I.7.)

1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2.

Software

3.

Ocenitelná práva

4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

1.

Pozemky

2.

Umělecká díla, předměty a sbírky

3.

Stavby

4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

6.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

(součet A.II.1. až A.II.10.)

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

2.

Podíly - podstatný vliv

3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

4.

Zápůjčky organizačním složkám

5.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky

6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(součet A.III.1. až A.III.6.)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
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: 06918735
IC:
Označení

AKTIVA

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a

b

1

2

A. IV.

Oprávky k dlouhodob. majetku celkem

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
5 026
739
739
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0

0
4 353
1 531
1 531
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0

0
15
0
0
0
0
10
0

0
6
0
0
0
0
0
0

(součet A.IV.1 až A.IV.11.)

1.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

2.

Oprávky k softwaru

3.

Oprávky k ocenitelným právům

4.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

6.

Oprávky ke stavbám

7.

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných
movitých věcí

8.

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

9.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
B.

Krátkodobý majetek

B. I.

Zásoby celkem

celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)
(součet B.I.1. až B.I.9.)

1.

Materiál na skladě

2.

Materiál na cestě

3.

Nedokončená výroba

4.

Polotovary vlastní výroby

5.

Výrobky

6.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

7.

Zboží na skladě a v prodejnách

8.

Zboží na cestě

9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

B. II.

Pohledávky celkem

(součet B.II.1. až B.II.19.)

1.

Odběratelé

2.

Směnky k inkasu

3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

4.

Poskytnuté provozní zálohy

5.

Ostatní pohledávky

6.

Pohledávky za zaměstnanci

7.

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného
zdravotního pojištění

8.

Daň z příjmů

9.

Ostatní přímé daně

10. Daň z přidané hodnoty
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: 06918735
IC:
Označení

AKTIVA

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a

b

1

2

11. Ostatní daně a poplatky

0

0

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
4 262
26
0
4 236
0
0
0
0
0
0
0
5 026

0
0
2 816
25
0
2 791
0
0
0
0
0
0
0
4 353

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních
13.
samosprávných celků

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti
15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů
17. Jiné pohledávky
18. Dohadné účty aktivní
19. Opravná položka k pohledávkám
B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

1.

Peněžní prostředky v pokladně

2.

Ceniny

3.

Peněžní prostředky na účtech

4.

Majetkové cenné papíry k obchodování

5.

Dluhové cenné papíry k obchodování

6.

Ostatní cenné papíry

7.

Peníze na cestě

B. IV.

Jiná aktiva celkem

1.

Náklady příštích období

2.

Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

(součet B.III.1. až B.III.7.)

(součet. B.IV.1. až B.IV.2.)

(A. + B.)
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: 06918735
IC:
Označení

PASIVA

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a

b

3

4

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

(A.I. + A.II.)

4 945

4 299

(A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)

0
0

0
0

0
0

0
0

4 945
1 055

4 299
-656

0
3 890
81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
23
0
0
0
29
0
14
0
0
0
0
0
0
0

0
4 955
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
0
0
0
0
32
0
18
0
4
0
0
0
0
0

1.

Vlastní jmění

2.

Fondy

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

(A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)

1.

Účet výsledku hospodaření

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

1.
B. II.

(B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)
(B.I.1.)

Rezervy
Dlouhodobé závazky celkem

1.

Dlouhodobé úvěry

2.

Vydané dluhopisy

3.

Závazky z pronájmu

4.

Přijaté dlouhodobé zálohy

5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

6.

Dohadné účty pasivní

7.

Ostatní dlouhodobé závazky

B. III.

(součet B.II.1. až B.II.7.)

Krátkodobé závazky celkem

1.

Dodavatelé

2.

Směnky k úhradě

3.

Přijaté zálohy

4.

Ostatní závazky

5.

Zaměstnanci

(součet B.III.1. až B.III.23.)

6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního
pojištění

8.

Daň z příjmů

9.

Ostatní přímé daně

10. Daň z přidané hodnoty
11. Ostatní daně a poplatky
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
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: 06918735
IC:
Označení

PASIVA

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a

b

3

4

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

0

0

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

15
0
0
0
0
5 026

0
0
0
0
0
4 353

17. Jiné závazky
18. Krátkodobé úvěry
19. Eskontní úvěry
20. Vydané krátkodobé dluhopisy
21. Vlastní dluhopisy
22. Dohadné účty pasivní
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
B. IV.

Jiná pasiva celkem

1.

Výdaje příštích období

2.

Výnosy příštích období

(součet B.IV.1. až B.IV.2.)

PASIVA CELKEM

(A. + B.)

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Sestaveno dne: 13.5.2021

Právní forma účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

Spolek

´ Janov
Ing. Marian

Předmět podnikání

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

´
:
´
Podpora nezletilych
detí
z rovojovych
zemí

:
´
Ing. Martina Papouskova
tel.:

linka:
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´9
9 504/2002 Sb.
Dle vyhlasky
c.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2020
´
9
(v celych
tisících Kc)

Název a sídlo účetní jednotky

9
´ republika z.s.
Mary's Meals Ceska

IČO

9
Okruzní
843/9a
BRNO-SEVER
63800

06918735

Označení

NÁKLADY

a

b

671

1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

152

152

2.

Prodané zboží

0

0

3.

Opravy a udržování

0

0

4.

Náklady na cestovné

0

0

5.

Náklady na reprezentaci

0

0

6.

Ostatní služby

519

519

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
(součet A.II.7. až A.II.9.)

0

0

7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

0

0

8.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

0

0

9.

Aktivace dlouhodobého majetku

0

0

Osobní náklady

(součet A.III.10. až A.III.14.)

584

584

10. Mzdové náklady

461

461

11. Zákonné sociální pojištění

123

123

12. Ostatní sociální pojištění

0

0

13. Zákonné sociální náklady

0

0

14. Ostatní sociální náklady

0

0

0

0

0

0

Daně a poplatky

(A.IV.15.)

15. Daně a poplatky
A.V.

celkem
3

671

A.II.

A.IV.

hospodářská
2

Spotřebované nákupy a nakupované služby
(součet A.I.1. až A.I.6.)

A.I.

A.III.

Činnost
hlavní
1

Ostatní náklady

(součet A.V.16. až A.V.22.)

23 789

23 789

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

0

0

17. Odpis nedobytné pohledávky

0

0

18. Nákladové úroky

0

0

19. Kursové ztráty

0

0

23 787

23 787

21. Manka a škody

0

0

22. Jiné ostatní náklady

2

2

20. Dary
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Označení

NÁKLADY

a

A.VI.

Činnost
hlavní
1

b

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položek
(součet A.VI.23. až A.I.27.)

0

23. Odpisy dlouhodobého majetku

0

0

24. Prodaný dlouhodobý majetek

0

0

25. Prodané cenné papíry a podíly

0

0

26. Prodaný materiál

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 044

25 044

Poskytnuté příspěvky

(A.VII.28.)

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi
28.
organizačními složkami

A.VIII.

celkem
3

0

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek
A.VII.

hospodářská
2

Daň z příjmů

(A.VIII.29.)

29. Daň z příjmů
NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. +
A.VII. + A.VIII.)
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06918735
Označení

VÝNOSY

a

Činnost
hlavní
1

b

B.I.

Provozní dotace

1.
B.II.

(B.I.1.)

Provozní dotace
Přijaté příspěvky

(součet B.II.2. až B.II.4.)

celkem
3

hospodářská
2

0

0

0

0

24 355

24 355

0

0

24 355

24 355

2.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

3.

Přijaté příspěvky (dary)

4.

Přijaté členské příspěvky

0

0

B.III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

0

0

B.IV.

Ostatní výnosy

(součet B.VI.5. až B.VI.10.)

33

33

5.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

0

0

6.

Platby za odepsané pohledávky

0

0

7.

Výnosové úroky

0

0

8.

Kursové zisky

0

0

9.

Zúčtování fondů

0

0

10. Jiné ostatní výnosy

33

33

(součet B.V.11. až B.V.15.)

0

0

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

0

0

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

0

0

13. Tržby z prodeje materiálu

0

0

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

0

0

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

0

0

B.V.

Tržby z prodeje majetku

VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)

24 388

24 388

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

-656

-656

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

-656

-656

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Sestaveno dne:

13.5.2021

Právní forma účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

Spolek

´ Janov
Ing. Marian

Předmět podnikání

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

´
9
´
Podpora nezletilych
detí
z rozvojovych
zemí

9
´
Ing. Martina Papouskova
tel.:

linka:
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TOP AUDIT BOHEMIA a.s
$XGLWRUVNiVSROHþQRVW
9ĜHVRYLFNi3UDKD=OLþtQ
(Yþ

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

âÀ ǣÀƲ,ǤǤǡÀāÀ
;ͺȀͿǡ,ͼ;ͶͶ


 Àǣ
Ʋ,ǤǤ
Àǣ
āÀ;ͺȀͿǡǡͼ;ͶͶ
Identi«À«Àǣ
06918735
«ǣ
ͽͻͺ±³
ǣ
ǤâͶͶ

ý
âā±ï«À³Ʋ,
z.s. ȋ±Ƿ̺Ȍ±³«ý ï«À âõǡ
ͷǤͷǤͶͶǡý«À ÀͷǤͷǤͶͶǡâÀ±ï«À
³ǡ    āý  ý  ï«À    æÀ ³À À
 Ǥlu jsou uvedeny v ³ͷâÀ±ï«À³Ǥ
 æ  ï«À ³  ³ý   ý    
spolku Ʋ,ǤǤ ͷǤͷǤͶͶõýõý
âÀ«À ÀͷǤͷǤͶͶ«ýï«ÀâǤ
ý
 õ
,±   ǡ ý  À    ȋ Ȍ âÀ³
³±  ± À À «À āǤ æ ³ 
³ â  ³   À ³    ï«À
³Ǥ  ýâýõ
,±ÀæÀ ±ýÀ À
ý âõǤÀǡāõÀ ǡ±āǡÀ
«ýýâÀæýǤ

³Àï«À³
ÀÀÀï«À³À À³ý ý
    «ý ï«À â   ý âÀ À ±ǡ ý
ā  ý  À ï«À ³ ǡ   ý±
ȋÀȌõ± Ǥ
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9ĜHVRYLFNi3UDKD=OLþtQ
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â À ï«À ³  À     ǡ  
  âā³ǡ ÀǡâÀï«À³
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â À ï«À ³ǡ  ý âÀõǡ  À  À æÀ 
«À«ǡǤÀāā«t.
³ï«À³
æÀ À  À â³â ǡ ā ï«À ³   
ý ȋÀȌ  õ      
 À À æ ýǤ â³â À    À ǡ  ±³ À
ǡ ā  ý    ýæ ý â  æ  âÀ  
ï«À ³  À âÀ À À ý ȋÀȌ Ǥ
    õ õ    āÀ   ý±
ȋÀȌǡ³âǡā³
 Àǡā±ï«À³À³âǤ
â ³À     ýæ ý â  æÀ À
Ò³ ±ýï À Ǥ
æÀÀǣ
Ȉ
ý±ȋÀȌï«À³
õ± ǡ±±À À
    À «±  ± õÀ  ǡ     
³  â ýǤ ǡ ā À ý ȋÀȌ
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 ÀâÀ Ǥ
Ȉ
   âÀ À ±  À   
± ǡ     ±  ±  
±ǡ âï«ÀâÀ
À±Ǥ
Ȉ
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ï«À³Ǥ
Ȉ
  āÀ â âā± À â À ï«À
³   À   ǡ     ā³± õÀ  
ýȋÀȌýÀ ÀÀÀǡ±
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³ǡ ā  ý ȋÀȌ  ǡ  æÀ À
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³ǡ       «±ǡ â ý ýǤ
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Škola + jídlo = naděje

Mary’s Meals Česká republika z.s.
Okružní 843/9a, 638 00 Brno
Číslo účtu: 44 102 77 / 0100

Telefon: +420 703 685 407
Email: info@marysmeals.cz
Web: www.marysmeals.cz

@marysmealscz
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