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Fungující rovnice: škola + jídlo = naděje

Mary's Meals
J E D N O D U C H É  Ř E Š E N Í  H L A D U  V E  S V Ě T Ě

Mary’s Meals je 
celosvětové charitativní 
hnutí, jehož posláním je 
pomáhat dětem v těch 
nejchudších zemích. 
Dětem, které nemají 
často i několik dní co jíst. 
Dětem, kterým chudoba 
brání získat třeba jen 
základní vzdělání. 

Místo chození do školy musí tyto děti 
pracovat s rodiči na poli, žebrat nebo 
vybírat odpadky na skládkách. Bez vy-
hlídky na změnu. Realita pro nás ne-
přestavitelná… 

Název charitativní organizace lze 
přeložit jako „Mariiny pokrmy“ či „Ma-
riina jídla“ a u jejího zrodu stála Pan-
na Maria. K ní odkazuje i modrá barva 
loga, dobrovolnických triček a dalších 
materiálů. Všichni dobrovolníci a pod-
porovatelé, ať už zcela vědomě či ne-
vědomě, tak dávají své síly do služeb 
Matky Boží skrze službu a pomoc chu-
dým dětem. 

Nejen
okamžitá pomoc

Zakladatel Mary’s Meals, Magnus
MacFarlane-Barrow, v roce 2002 
navštívil hladem sužované Malawi.
Setkal se tam se šesti sourozenci, je-
jichž otec již nežil a matka umírala na 
AIDS. Zeptal se nejstaršího z nich, Ed-
warda, co by si v životě přál. Čtrnác-
tiletý chlapec mu odpověděl: „Chtěl 
bych mít co jíst a jednou chodit do 
školy.“ Tehdy se zrodila myšlenka Ma-
ry’s Meals. Jednoduchá myšlenka, kte-
rá funguje: Pokud děti dostanou ve 
škole najíst, budou mít rodiče motiva-
ci je tam posílat. Vzdělání, kterého se 
jim ve škole dostane, jim může v bu-
doucnu pomoci vymanit se z chudo-
by. Jídlo spolu se vzděláním tak zna-
menají naději na lepší život. 

Posláním Mary’s Meals však není 
jen okamžitá pomoc dětem v nejchud-
ších zemích světa. Školní stravova-
cí programy se zavádějí jen v zemích 
a komunitách, kde je pro ně dostateč-

ná dobrovolnická podpora. Tak na-
příklad v Malawi stravovací progra-
my sytí více než třetinu školáků. To 
vše by bylo nemyslitelné bez více než 
80 tisíc místních malawijských dob-
rovolníků. Potraviny na přípravu po-
krmů pro děti pocházejí z velké části 
od místních farmářů, což má pozitivní 
dopad na lokální ekonomiku. Dlouho-
dobým cílem je pak samostatné a na

Mary’s Meals nezávislé fungování 
školních stravovacích programů.

Stačí 459 korun
na celý školní rok

Mary’s Meals v současné době sy-
tí neuvěřitelné dva miliony dětí v de-
vatenácti nejchudších zemích světa. 

Zprávy ředitelů škol, ve kterých byly 
stravovací programy zavedeny, po-
tvrzují, že dopad na tyto školy je ob-
rovský. V průměru uvádějí 10% mezi-
roční nárůst počtu zapsaných dětí ve 
školách, v Malawi je to až 24% nárůst. 
Zlepšila se také školní docházka a pro-
spěch dětí. Náklady na jídlo pro jedno 
dítě na celý školní rok představují pou-
hých 459 korun. 

V uplynulém kalendářním roce or-
ganizace Mary’s Meals Česká republi-
ka shromáždila prostředky, které za-
jišťují školní jídlo pro 47 824 dětí. Tyto 
peníze se podařilo vybrat díky jednot-
livým dárcům, kteří pravidelně či jed-
norázově přispěli na účet české po-
bočky, darovali osobně hotovost nebo 
vhodili peníze do zapečetěných kasi-
ček na různých akcích. 

Celkový počet přispěvatelů Mary’s
Meals ke konci roku 2020 činil přibliž-
ně sedm tisíc. Pokud se i vy rozhod-
nete toto charitativní dílo finančně 
podpořit, můžete své dary posílat pro-
střednictvím vložené složenky nebo 
bankovním převodem na český sbír-
kový účet 4410277/0100. Zapojit se 
ale můžete i jinak. Podívejte se na naše 
webové stránky www.marysmeals.cz
a přidejte se k nám! 

JANA CHOCHOLATÁ, dobrovolnice

Děti mají jistotu, že ve škole dostanou najíst. Snímek Mary’s Meals

S jídlem jde učení mnohem lépe. Snímek Mary’s Meals
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Uplynulý rok byl
pro všechny v mnoha 
ohledech výjimečný. 
Pandemie onemocnění 
covid-19 zasáhla celý svět 
a hnutí Mary´s Meals 
čelilo novým 
a náročným výzvám. 

Když pandemie na jaře roku 2020 ze-
sílila, byly v programových zemích 
v rámci protipandemických opatření 
uzavřeny všechny školy a výuka dětí se 
přesunula do jejich domovů. Bylo tře-
ba najít nové způsoby, jak dále posky-
tovat jídlo dětem, které jsou závislé na 
naší každodenní pomoci. 

Uvědomovali jsme si vážnost situa-
ce a vyvinuli maximální úsilí, aby děti 
nezůstaly bez jídla. Zavedli jsme proto 
napříč všemi programovými zeměmi 
distribuci potravinových balíčků, kte-
ré pro děti zpravidla vyzvedávali jejich 
rodiče. Rozdělování probíhalo ve ven-
kovních prostorách škol, kde za dodr-
žování rozestupů, ochrany dýchacích 
cest a dalších hygienických opatření 
dostávala každá rodina svůj příděl su-
rovin. Za podpory vládních činitelů, 
úřadů a mnoha dalších podporovate-
lů se nový systém rychle rozběhl. 

Ke konci roku 2020 jsme navzdory 
nesmírným nárokům pandemie zajiš-
ťovali jídlo pro 1 838 859 dětí z celé-
ho světa. Víme, že k tomuto skvělému 
úspěchu přispěl každý jednotlivý pod-
porovatel, dobrovolník i zaměstnanec 
z dárcovských zemí. Jsme nesmírně 
vděční za tuto pomoc, bez které by 
naše hnutí nemohlo tak úspěšně fun-
govat a dále růst.

Bohužel pandemie ještě zdaleka 
není za námi a i v následujících letech 
bude mít dopad na životy dětí zapo-

jených v našich školních stravovacích 
programech. Zejména odlehlé ven-
kovské komunity a rodiny s nízkými 
příjmy pocítí nápor ekonomického 
propadu. Dojde k prohloubení chu-
doby a hladu, což se pravděpodobně 
projeví na zdraví dětí a jejich školních 
výsledcích. Dlouhodobý dopad one-
mocnění covid-19 spolu s mnoha dal-
šími faktory včetně klimatických změn 
navíc znásobí chudobu v nejohrože-
nějších komunitách. Více než kdy jindy 
má právě nyní Mary´s Meals zásadní 
úlohu dodat dětem naději, že díky jíd-
lu a vzdělání mají budoucnost. Školní 
stravovací programy považuje za důle-

žité i OSN. Loni v srpnu uvedla, že „při-
spívají k posílení vzdělávacích systémů 
a ke spravedlivému průběhu zotavo-
vání z následků pandemie covid-19“.

Fungujeme i v náročných 
podmínkách

Loni v březnu byly uzavřeny školy také 
v jihoafrické Zambii a téměř 4,5 milio-
nu dětí zůstalo bez možnosti se vzdě-
lávat. Další miliony dětí a mladých 
ztratily přístup k potřebným službám. 
Zambie se již před pandemií potýka-
la s vážnými problémy, zejména s ex-
trémním suchem a záplavami, které 
dlouhodobě sužují 58 regionů země. 
V některých z těchto regionů působí-
me, a tak pro nás bylo důležité zajistit 
pomoc pro každé dítě zapojené do na-
šeho školního stravovacího programu. 

Pro naše fungování hrají klíčovou 
roli místní komunity. V květnu a červ-
nu 2020 provedlo Mary’s Meals mezi 
rodiči a opatrovníky průzkum, jehož 
cílem bylo zjistit, jaký dopad má potra-
vinová pomoc. Bylo do něho zapojeno 
234 náhodných respondentů z 35 škol 
v pěti okresech. Zjištění z tohoto šet-
ření potvrdila, že náš postup při dis-
tribuci surovin v komunitách zabránil 
hladovění dětí, že přerozdělování po-
travin bylo efektivně zorganizováno 
a že náš program je schopen fungo-
vat i v náročných podmínkách. 

Pokračování na str. 11

Rok plný výzev: Jaká byla odpověď Mary's Meals 

Distribuce potravinových balíčků pro děti v době pandemie. Snímek Mary’s Meals

Děti ve frontě na jídlo. Snímek Mary’s Meals

Jídlo pro 1,8 milionu dětí
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Dokončení ze str. 10

Otec dvou dětí Dickson Phiri, které 
chodí na základní školu v Nguluwe 
v distriktu Chpangali, nám řekl: „Uza-
vření škol v důsledku koronaviru mělo 
dopad na mnoho věcí v našich živo-
tech jak ekonomicky, tak společensky 
a fyzicky. Takové velkorysé gesto jsme 
nečekali. Naše děti teď mají každé rá-
no co jíst. Kaše jim dává energii, aby 
byly silné a zůstaly i v této náročné do-
bě optimistické.” 

A pokračoval: „Moje rodina dě-
lá všechno pro to, abychom zame-
zili šíření viru. Pravidelně si myjeme 
ruce, nosíme roušky a zachovává-
me rozestupy. Děkuji Mary’s Meals 
za jejich dobrou práci a prosím, ne-
přestávejte. Je mnoho dětí, které 
by bez kaše neměly šanci chodit do
školy.” 

Nyní máme opět možnost přiví-
tat tisíce žáků ve školních lavicích 
a během školního dne jim poskyt-
nout jedno zdravé jídlo. Jsme nad-
šení, že Mary’s Meals v Zambii ros-
te. Jen během října a listopadu 2020 
se do programu zapojilo 133 nových 
škol. Během roku 2020 se počet dětí 
v programu v Zambii zvýšil o neuvě-
řitelných 30 %. Celkově poskytujeme 
v zambijských školách každý den jídlo
248 914 žákům. 

Potravinové balíčky
jako odpověď
na domácí vzdělávání

Turkana je suchá oblast na severu Ke-
ni. Mnoho dětí zde žije ve velké chu-
době a trpí hladem. Docházka ve ško-
lách i v zařízeních pro předškolní děti 
je nízká a podvýživa u malých dětí je 
závažný problém, jehož následky pře-
trvávají do dospělosti. Víme, že včasná 
pomoc ohroženým dětem znamená 
větší šanci na přežití, lepší zdravot-
ní stav a inteligenční rozvoj. A proto-
že mezi dětmi předškolního věku je 
pomoc Mary’s Meals nejnaléhavější, 
soustředíme své síly na růst programu 
v tomto regionu. 

Během září 2020 jsme prostřed-
nictvím distribuce potravin po ce-
lé Turkaně byli schopni pomoci
6 947 dětem předškolního věku
v 72 zařízeních. Školy v Turkaně byly za-
vřeny od března 2020 do ledna 2021, 
a tak jsme naše žáky podporovali pro-
střednictvím potravinových balíčků. 

V současnosti v Keni sytíme cel-
kem 78 723 dětí. V samotné Tur-
kaně pomáháme 45 000 žáčkům
v 378 předškolních zařízeních. S po-
mocí našeho partnera, diecéze Lodwar, 
se nám podařilo do programu zapojit
dalších 4 747 dětí z Turkany. Dalších 
23 904 dětí využívá školního stravova-
cího programu ve 25 školách v okre-
sech Uasin Gisju, Kisii a Nyamira. 

V Indii momentálně poskytujeme jíd-
lo 42 914 dětem ve 102 vzdělávacích 
centrech. Od vypuknutí pandemie se 
v Indii v roce 2020 covidem nakazi-
lo 8,6 milionu lidí, nejvíc případů by-
lo zaznamenáno v polovině září. Pro 
Indii je pandemie velkou hrozbou, 
protože se v zemi málo testuje, chy-
bí lékaři, zdravotnické vybavení, ne-
mocniční lůžka i kyslíkové bomby. 
Podle oficiálních informací dosáh-
ly v roce 2019 tamní výdaje na zdra-
votnictví pouze výše 1,28 % HDP – 
i chudší země mají tento podíl vyšší. 
Je to jeden z důvodů, proč je pomoc
Mary’s Meals v oblasti výživy dětí v In-
dii velmi důležitá. 

Od uzavření škol v březnu 2020 
zajišťuje naše partnerská organizace 
Bread (Chléb) příděly potravin do do-
mácností, aby se jídlo dostalo k dětem 
i v době, kdy se učí doma. Indická vlá-
da umožnila otevření škol od 15. října 
2020, ale řada studentů se kvůli stra-
chu ze šíření nákazy do škol nevrátila. 
Proto Bread pokračuje v distribuci jíd-
la rodičům a opatrovníkům a doufá, 
že se v roce 2021 děti vrátí do vzdělá-
vacích center, v nichž se program škol-
ního stravování realizuje. 

Z Výroční zprávy Mary’s Meals ČR 

na uzavření škol v době pandemie?

Za pomoc děkoval i Dickson Phiri ze Zambie. Snímek Mary’s Meals

V Indii spolu 
s organizací Bread

Rozdělování surovin pro přípravu kaše. Snímek Mary’s Meals
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První říjnový víkend se 
naši dobrovolníci vydali 
na každoroční pouť do 
Medžugorje, do míst, kde 
má hnutí Mary’s Meals 
své kořeny. Přinášíme 
ohlédnutí zakladatele za 
touto událostí a zveme 
všechny příznivce, aby 
se k nám příště připojili.

Moji drazí, jsou to už skoro dva roky, 
co jsem naposledy vycestoval z Britá-
nie, a tak těch posledních několik dní 
tady bylo úžasných. Být zpátky na mís-
tě, kde to všechno začalo. Kvůli ome-
zenému cestování možná letošní pouť 
do Medžugorje neměla tak hojnou 
účast jako v předchozích letech, ale to 
jí rozhodně nijak neubralo na intenzitě. 

Na cestě i 15 hodin
V jedné z uvítacích vět jsem řekl, že vě-
řím, že tyto dny modlitby jsou možná 
to nejdůležitější, co můžeme letos pro 
Mary’s Meals udělat. Ale když jsem se 
tak díval do tváří přede mnou, uvědo-
mil jsem si, že tito lidé to už vědí. Mno-
zí z nich přijeli přímo v to ráno, měli za 
sebou noční cestu autobusem z Čes-

ka či Chorvatska. Jeden autobus jel 
z nejvzdálenějšího koutu Chorvatska
15 hodin a celou noc cestou nabíral 
poutníky. Osijek, Slavonski Brod, Za-
greb, Zadar – místa, která jsem po-
prvé viděl během války v 90. letech, 
místa, která mám ale nyní spojená s ži-
voucí rodinou Mary’s Meals. 

Mezi těmi, kdo vážili cestu z té nej-
větší dálky, byla i jednoroční Anna Ma-
ria. Přijelo i mnoho dalších dětí, aby 

se zúčastnily tohoto rodinného setká-
ní. Mary’s Meals si už dávno našlo svůj 
domov v srdcích těchto lidí. Netrvalo 
dlouho a ozval se zvuk kytar a roze-
zněly se chvály. 

A jako pokaždé i tentokrát jsem 
v tomto čase modlitby a sounáležitosti 
něco pochopil. Otec Frankie Mulgrew, 
který se k nám připojil z Anglie, měl 
krátkou promluvu, v níž se zeptal: „Kdo 
byl prvním dítětem, které dostalo jídlo 

od Marie?“ A když nás nechal chvilku 
přemýšlet (sám jsem hledal odpověď, 
přehrával jsem si v duchu scény z Ma-
lawi, jak děti stojí ve frontě na kaši), vy-
slovil prostou pravdu: „No přece Ježíš!“ 

Rodina Mary’s Meals je obrovská 
a úžasně různorodá. Nesdílíme všich-
ni nutně stejné přesvědčení a asi ne 
všichni chceme trávit dny modlitbou 
v zapadlé vesnici v bosenských ho-
rách, kde, jak mnoho z nás věří, k nám 
už 40 let mluví Naše Paní, Maria, mat-
ka Ježíšova. I když bych to všem bez 
ohledu na to, jakou víru vyznávají, do-
poručil. Aspoň proto, aby pochopili, 
jak se Mary’s Meals – tato neuvěřitel-
ná věc – stala skutečností. 

A také doufám, že všichni pochopí-
me tu pravdu, kterou vyslovil otec Fran-
kie: i když bude naše úsilí sebeúspěš-
nější, naše touha je stejná jako touha 
židovské matky, která před dvěma tisí-
ci lety udělala všechno, co bylo v jejích 
silách, aby nakrmila své dítě – když se 
narodilo v chlévě, když bylo ve vyhnan-
ství – prostě proto, že ho milovala. 

Díky našim úžasným dárcům 
a dobrovolníkům z celého světa sy-
tí Mary’s Meals nyní více než 2 mi-
liony dětí denně! Z celého srdce vám 
děkuji jménem všech těch dětí. Děku-
ji za každou vykonanou práci, za kaž-
dý věnovaný dar, za jedinečnost vše-
ho, čím přispíváte na obrovský stůl 
Mary’s Meals. Děkuji a prosím, nepře-
stávejme! Bůh vám žehnej!

MAGNUS MACFARLANE-BARROW
zakladatel hnutí Mary's Meals

Magnusovo zamyšlení nad poutí do Medžugorje

Snažíme se budovat spirituali-
tu hnutí Mary’s Meals v soula-
du s hodnotami sdílenými na-
příč kulturami, jako je pomoc 
chudým, ochota se dělit, ochota 
darovat svůj čas, dovednosti, fi-
nanční prostředky a v neposled-
ní řadě modlitbu. Rozhodnete-
-li se připojit k naší duchovní 
výzvě, napište nám prosím na 
info@marysmeals.cz a my vás 
rádi pozveme na: 

 pravidelné mše svaté na úmy-
sly díla Mary’s Meals ( jednou 
měsíčně v kostele sv. Augustina 
v Brně i jinde)
 pravidelná online modlitební 
setkání
 poutě (Svatý Hostýn, Medžu-
gorje)
 duchovní obnovu
 postní iniciativu pod zášti-
tou Mary’s Meals Medžugorje

Podpořte nás modlitbou
Otče náš, 
chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám, kdykoli jsme brali 
ze společných darů víc, 
než jsme potřebovali. 

Dovol nám, abychom ti pomohli
nasytit hladovějící dobrými věcmi
a nejenom drobky z našeho stolu. 

Nauč nás, jak se rozdělit 
s potřebnými a nenechávat si vše 
pro sebe.

Naplň nás svou láskou, abychom 
mohli vykonat každé dobré dílo, 
které jsi pro nás připravil.
Naplň naše srdce soucitem
s každým hladovějícím dítětem
a použij naše malé skutky lásky
tak, aby už žádné dítě nikdy 
nehladovělo.
Amen. 

(S církevním schválením
Biskupství brněnského

č. j.: Ep/597/18 ze dne 8. 5. 2018)

Modlitba pro Mary’s Meals

Zakladatel hnutí v Medžugorje.  Snímek Mary's Meals ČRPoskytujeme jídlo více než dvěma milionům dětí. Snímek Mary's Meals ČR

Naši dobrovolníci na hoře Križevac při pouti do Medžugorje.
 Snímek Mary's Meals ČR
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O tom, že do
pomoci se může
zapojit opravdu každý, 
svědčí množství
aktivit, kterých se 
letos dobrovolníci 
a podporovatelé 
Mary’s Meals zúčastnili. 

V květnu proběhla benefiční výzva 
„Rozhýbej 2 Komenský“, při které 
účastníci běhali nebo jezdili na kole 
po dobu celého měsíce a chudým ško-
lákům tak vysportovali jídlo. Každý za-
pojený sportovec navíc přispěl svým 
výkonem – štědrý sponzor sečtené ki-
lometry proplatil. Během měsíce se 
připojilo 864 sportovců, z čehož ně-
kteří byli i žáci základních škol a gym-
názií. Společně zdolali 81 811 km.
Kromě startovného, které stanovenou 
částkou zaplatilo jídlo jednomu školá-
kovi na skoro celý školní rok, vyspor-
tovali účastníci dalších 78 348 Kč. 

Každoroční květnová pouť Mary‘s 
Meals proběhla i letos, ovšem po-
někud netradičně na TV Noe, která 
nám poskytla zázemí pro celé natá-
čení. Kromě mše svaté celebrované
P. Leošem Ryškou SDB byla sou-
částí programu přednáška Kateřiny 
Lachmanové na téma „Příběh Ma-
ry’s Meals žije dál“. Premiéru měl ta-
ké nový magazín Mary‘s Meals, ve 

kterém bude dobrovolník Michael
Schmidt pravidelně nabízet novinky 
a příběhy spojené s naší prací.

Letos poprvé se také konal let-
ní tábor s tematikou Mary‘s Meals.
Nápadu a realizace se ujal oddíl vl-
čat a skautů pod přezdívkou „Agen-
ti z Šenova“. Skauti tak během celé-
ho tábora přeměňovali své dobré 
skutky na pomoc dětem v roz-

vojových zemích a společně za-
jistili jídlo na celý školní rok pro
30 školáků. 

Během léta jste nás mohli potkat 
na Africkém víkendu v ZOO ve Dvoře 
Králové, kde jsme spolu s organizací 
Siriri přichystali expozici africké ško-
ly i se zábavným programem pro děti. 
Návštěvníci se dozvěděli něco o tom, 
jak pomáháme školákům v afrických 
zemích, a zároveň nahlédli do čítanek 
a slabikářů, ze kterých se tyto děti učí. 
A protože společně s Komenským má-
me rádi „školu hrou“, pro malé zájem-
ce bylo připraveno hledání slovíček 
v domorodém jazyce sango, aby si vy-
zkoušeli, co se učí jejich vrstevníci ve 
Středoafrické republice.

A v červenci jsme také zorgani-
zovali brigádu pro pomoc oblastem 
na jižní Moravě postiženým torná-
dem. Pomáhali jsme převážně s úkli-
dem venkovních prostor a s obnovou 
střech. Ženská část týmu byla často 
součástí řetězu podávající tašky na 
střechu nebo u natírání latí. Muži se 
věnovali pracím na střeše. Náročné 
prostředí i tvrdá práce byly vyváženy 
obrovskou dávkou všudypřítomné lid-
skosti.  ŠARLOTA KADAŇKOVÁ,
 koordinátorka dobrovolníků

Dětem, kterým chybí 
školní pomůcky, mohou 
čeští školáci v rámci 
Mary’s Meal vybavit 
školní batůžek. 

Dětem v zemích, do kterých putuje 
naše pomoc, chybí nejen jídlo a vzdě-
lání, ale i základní školní pomůcky. 
Batůžkový projekt představujeme žá-
kům základních škol s cílem zapojit 
je do přípravy školních brašen, kte-
ré pro mnoho dětí bývají vůbec prv-
ním dárkem v životě. Českým dětem 
to pomáhá lépe porozumět svým 
vrstevníkům žijícím v naprosto odliš-
ných podmínkách. A mají také příleži-
tost představit Mary’s Meals rodičům, 
kteří se zapojují jako dobrovolníci
či dárci. 

Projekt je velice potřebný, ale také 
náročný, vyžaduje součinnost mnoha 
lidí. Každý batůžek se chystá pro jed-
no určité dítě. Batůžky putují do mezi-
skladů po celém Česku a v centrálním 
skladu v Brně dobrovolníci přivezené 
batohy zkontrolují a roztřídí. Ty pak 
vkládají do velkých pytlů po osmi, a to 
ve čtyřech kategoriích – mladší a starší 
děvčata a mladší a starší chlapci. Na-

chystané pytle už čekají jen na nalože-
ní do kontejneru (ten pojme celkem 
sedm tisíc batůžků), aby je loď mohla 
převézt do Malawi. Tam je místní dob-
rovolníci přivážejí dětem do škol se 
stravovacími programy Mary’s Meals. 
I pytle se zužitkují – naplněné zeminou 
slouží k pěstování zeleniny. 

Do Batůžkového projektu se do-
sud zapojilo 132 škol a organizací 
v Česku. Společně nasbíraly téměř 
šest tisíc batůžků. Doprava do Ma-
lawi je sama o sobě velmi nákladná 
– jedná se o statisíce korun. To je je-
den z důvodů, proč se držíme zása-
dy vkládat do batůžků jen takové vě-

ci, které bychom dali i svému dítěti. 
Velmi uvítáme podporovatele, kteří 
budou ochotni na dopravu kontejne-
ru přispět. Na jaře 2022 chceme to-
tiž vypravit první samostatný kontej-
ner z Česka. Podrobné informace na 
www.batuzkovyprojekt.cz.

TEREZIE ŠIROKÁ, dobrovolnice

Vysportovali školákům obědy, pomohli i skauti

Batůžkový projekt do škol zpřístupní školní pomůcky

Tak už jen vyrazit! Snímek Mary's Meals ČR

Ve farnosti Luka nad Jihlavou děti chystaly batůžky celé prázdniny. Na začátku školního roku při dětské mši svaté
P. Jakub Tůma požehnal i batůžky určené dětem do Malawi. Snímek Václav Kolouch
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Jak se stalo, že ses stal 
dobrovolníkem Mary’s Meals?
Dobrovolníkem jsem už několik let. 
O Mary’s Meals jsem se dozvěděl na 
charismatické konferenci v Brně. 

Prozradil bys, co všechno 
tomu předcházelo? 
Odmalička jsem byl sám. Žil jsem 
s mamkou a sestrami, protože taťka 
od nás odešel. Navíc mamka většinu 
času byla v práci, byla uklízečka, a mé 
tři starší sestry byly taky často pryč. 
Brzy jsem nastoupil na internátní ško-
lu, takže jsem byl s rodinou ještě mé-
ně. Ve čtrnácti jsem poznal kamarády, 
kteří mě dostali k drogám. 

Chápu, že to probíhalo za zády 
rodičů. Ale co vychovatelé a učitelé? 
Jednoho dne jsem utekl ze třídy na 
záchod, tam jsem si dal dávku a při-
šel jsem zpátky. Praštil jsem dveřmi, 
až po chvíli přišel do třídy ředitel. Od-
vedl mě do ředitelny a tam zjistil, že 
si píchám. 

Jaké to mělo následky?
Rychlé. Sociální pracovnice zavola-
la policisty, ti přijeli a dali mi pouta. 

Začal jsem se vzpouzet, kopal jsem 
kolem sebe, mlátil jsem je celým tě-
lem, jak jen to šlo. To je samozřejmě 
vyprovokovalo. Vrhli se na mě čty-
ři a po pár minutách všechno skon-
čilo. Tak jsem se dostal do dětského 
domova do Račic poblíž Vyškova, kde 
byl i učňák. Tam jsem zůstal až do své
plnoletosti. 

Jaké prostředí bylo 
v dětském domově?
Ze začátku těžké, protože mě mlátili. 
Všichni, celý ústav. Ptal jsem se něko-
ho, jestli to je normální. Odpověď mě 
zarazila: „Oni si tě zkouší, chtějí vědět, 
co v tobě je. Jestli se ukáže, že se bo-
jíš, budeš jejich hračka.“ To mi stačilo. 
„Chcete se bít? – Tak pojďte!“ Vymlá-
til jsem celý ústav a nikdo si na mě už 
netroufl. 

Byl jsi v tomto období 
v kontaktu s rodinou? 
V patnácti jsem jel k soudu, který mi 
přiřkl děcák na další tři roky až do 
osmnácti. Rodina mě v tom docela ne-
chala. Byli pro, abych v děcáku zůstal. 
V šestnácti jsem jel na dovolenku do-
mů do Brna. V pátek mě přivezli domů 

a v pondělí ráno jsem měl jet zpátky. 
Dopadlo to ale jinak, už v sobotu mě 
totiž zase odvážela policie. 

Proč? 
Popral jsem se. Nastupoval jsem na 
České do šaliny a vidím, jak namaka-

ná gorila mlátí mladou holku, která 
volala o pomoc. Já jako šestnáctiletý 
harant jsem se do něho pustil. Když se 
na Moravském náměstí otevřely dve-
ře, tak jsem ho vyhodil ven. Vystoupil 
jsem a porvali jsme se. On do mě po-
řádně praštil, ale já jsem si to nenechal 
líbit. Přijeli policajti a začali to vyšetřo-
vat. Popsal jsem, že bil holku a já jsem 
byl jediný, kdo se jí zastal, když ostatní 
seděli jak pecky. „Jedete!“ zněla jasná 
odpověď policie. Odvezli mě hned ten 
den zpátky do dětského domova. 

Překvapuje mě, že jsi hned bez 
rozmýšlení přispěchal na pomoc.
Jasně, holky se nebijou. Neváhal jsem 
ani chvíli.

Vážně ses nebál? 
Nebál jsem se, protože jsem byl 
pod vlivem drog. Když je člověk na 
drogách, necítí žádnou bolest ani
strach.

Jak jsi vkročil do dospělosti? 
V osmnácti mě pustili z dětského do-
mova a já jsem odjel domů k mamce. 
Prosil jsem ji, ať mi půjčí peníze. Ona 
to ale odmítla. Ihned jak odešla, okradl
jsem ji o patnáct tisíc. Všechny ty pe-
níze jsem profetoval za jeden den. Byl 
jsem úplně na mizině, navíc úplně psy-
chicky a zdravotně na dně, proto jsem 
šel za doktorem. Ten, když mě viděl, 
řekl: „Dávám ti měsíc života, pak jsi 
mrtvý.“ Zeptal jsem se, jestli se můžu 
vyléčit, ale on zavrtěl hlavou. 

Vždy je možné změnit život k lepšímu, dosvědčuje 

Jožku v rodině Mary’s Meals nepřehlédnete. Snímek Mary’s Meals ČR

JOŽKA KŘIVAN je dobrovolníkem Mary’s Meals 
a modré tričko a kšiltovku s logem sundá jen málokdy. 
„Já to nosím pořád. Do práce, do města, stále,“ hlásí 
hrdě o svém outfitu. Za usměvavou tváří se ale skrývá 
velmi pohnutá a těžká minulost – drogy, život na ulici, 
dluhy, ale i konverze a postavení se na vlastní nohy. 

Jožka Křivan v oblíbeném tričku. Snímek Mary’s Meals ČR



Jak se člověku žije 
s takovou představou?
Řekl jsem si, když měsíc, tak měsíc, 
a začal jsem fetovat ještě víc. Odjel 
jsem do Prahy, tam jsem přežíval po-
blíž nádraží úplně zfetovaný. Náho-
dou kolem šel člověk z nějaké apo-
štolské církve a ten mi řekl osudovou 
větu: „Je někdo, kdo tě miluje i přes-
to, co děláš.“ Na to jsem mu překva-
peně řekl, že je pěkný blázen, když 
mě miluje. On odpověděl, že nemys-
lí sebe, ale Boha. Dlouho jsem o tom
přemýšlel. 

Nastal po tomto setkání 
čas tvé konverze? 
Týden na to se mi přitížilo a skoro jsem 
nemohl chodit. Řekl jsem si, že doktor 
měl asi pravdu. Ale hlas sebezáchovy 
ve mně byl silný. Já přece nechci ze-
mřít, jsem mladý, chci žít. Prosil jsem 
ty bratry, aby mě vzali s sebou na 
shromáždění. Tam jsem si sedl doza-
du, a když přišel pastor, řekl: „Hle, kdo 
chcete, aby ho Bůh uzdravil, přistupte 
před něj.“ Já jsem padl na zem a plazil 
jsem se dopředu, tam jsem se vší si-
lou postavil a poprosil ho o modlitbu. 
Pak jsem padl na zem jako mrtvý a při-
tom jsem slyšel vnitřní hlas: „Co bylo, 
pominulo, budeš nový člověk, vstaň, 
pojď za mnou.“

Jak tě taková silná 
zkušenost ovlivnila? 
Chtěl jsem se postavit na vlastní no-
hy. Našel jsem si několik brigád, ale 

všechny načerno, takže mi nikde ne-
zaplatili. Rozhodl jsem se vycestovat 
za prací do Anglie, kde jsem dělal ve 
fabrice. Ani tam jsem se výplaty ne-
dočkal. Utekl jsem do Londýna úpl-
ně s prázdnou a žil tam na ulici. Ně-
kdo mi tehdy poradil, abych zašel 
do krizového centra, kde prý pracu-
je jedna Češka. Tak se taky stalo. Do-
stat práci a bydlet tam se ale nepo-
vedlo. Přišel ale jiný nečekaný zlom 
– nechal jsem se pokřtít a stal jsem  
se katolíkem. 

V Londýně? Jak se to 
seběhlo? 
Chtěl jsem být někde, kde budou Če-
ši nebo Slováci, tak jsem objevil kos-
tel pro česko-slovenskou komunitu 
v Londýně.
 
Znamenalo to pro tebe 
začátek nového života?
Vrátil jsem se do Česka, ale žil jsem 
zase buď na ulici, nebo na ubytov-
nách. Dvě firmy mi opět nedaly vý-
platu. Už jsem vůbec nikomu nevě-
řil... Pořád se ve mně ozýval vnitřní 
hlas: „Jsi ještě mladý, takhle nemusíš 
žít…“ Začal jsem potom prodávat ča-
sopis Nový prostor. Šel jsem jednou 
po Brně a potkal kamarádku, kte-
rá byla u mého křtu v Londýně. By-
la to Slovenka z komunity a teď stu-
dovala v Brně. Ptala se, jak se mám, 
a když jsme se loučili, řekla mi, ať 
někdy přijdu mezi ně, Slováky, ke 
Sv. Jakubovi. 

Jak tě toto
setkání ovlivnilo?
Začal jsem chodit do kostela sv. Ja-
kuba, kde jsem poznal lidi, kteří mi 
pomohli najít bydlení i splatit dlu-
hy a exekuce. Nakonec jsem si našel 
i práci. V jednom knihkupectví hleda-
li spolehlivého chlapa, který se nebojí 
práce. Zkusil jsem to a už pět let tam 
pracuju. A abych toho neměl málo, 
tak také peču v jednom stánku v cen-
tru Brna.

Jak nyní podporuješ 
Mary’s Meals? 
Když jsem přestal fetovat, kouřit a pít, 
dal jsem si předsevzetí, že ušetřené 
peníze dám na Mary’s Meals. Ale už 

druhý měsíc, když jsem částku odesí-
lal, jsem tam nedopatřením nastavil 
trvalý příkaz. Takže teď rychle stou-
pá číslo mnou „adoptovaných“ dětí. 
(smích) 

Navíc dáváš příklad těm, kdo 
chtějí začít nový život. 
Už dva tři roky pomáhám také Ko-
munitě Sant‘Egidio. Je to organizace 
původem z Říma, která dává bezdo-
movcům a lidem na ulici jídlo. Chodí-
me po Brně a rozdáváme chleby, čaje, 
sušenky. Já jsem pro tyto lidi vzorem, 
že pokud chtějí, tak takhle žít nemu-
sejí. Jsem živým příkladem toho, který 
to dokázal. 

LUKÁŠ KUŘÍK, dobrovolník

Mary’s Meals / 15

dobrovolník, který zakusil i život na ulici 

13. prosince –  v dalším vydání Magazínu na TV Noe, kde Michael
Schmidt kromě novinek z domova a z progra-
mových zemí představí inspirativní osobnosti 
z řad našich dobrovolníků 

po celý prosinec –  v kampani „Místo u vánočního stolu“ s námi mů-
žete prostřít jedno místo navíc u vašeho štědro-
večerního stolu a uhradit jednomu dítěti jídlo na 
celý školní rok

8. května 2022 –  na celonárodní pouti Mary’s Meals na Sv. Hos-
týn pro všechny dárce, dobrovolníky a příznivce 
hnutí

Pro aktuality sledujete náš Kalendář akcí
na www.marysmeals.cz. 

Kde se s námi můžete setkat? 

Přidejte se k nám a dvěma milionům dětí, kterým pomáháme. Letos poprvé se konal skautský tábor na podporu hnutí v Čeladné. Snímek Mary’s Meals ČR
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„Mary’s Meals tvoří spousta malých skutků lásky, a když je spojíte všechny 
dohromady, vznikne něco nádherného.“ 

MAGNUS MACFARLANE-BARROW,
zakladatel a generální ředitel Mary’s Meals

Více než 64 milionů dětí nemůže chodit do školy kvůli hladu.
Aby přežily, musí pracovat nebo žebrat.
Přitom stačí tak málo.

Pokud přispějete například 100 korun měsíčně, 
nasytíte tři děti na celý školní rok. 

Jak se zapojit
Přidejte se k desítkám dobrovolníků v Česku a zapojte se do nejrůznějších akti-
vit. Staňte se propagátorem myšlenky Mary’s Meals ve svém okolí. 
Zapojte do Batůžkového projektu základní školu, do které chodí vaše děti 
či vnoučata. 
S přáteli a kolegy se pusťte do projektu Sponzoruj školu. 
Kontaktujte pobočku na info@marysmeals.cz.

Jak přispět
Složenkou vloženou v tomto Katolickém týdeníku. 
Bankovním převodem na CZK sbírkový účet

Mary’s Meals: 44 102 77/0100
V hotovosti do sbírkové pokladničky v sídle organizace
nebo v průběhu prezentací a benefičních akcí.
Dárcovskou SMS ve tvaru DMS MARYSMEALS 30 nebo
DMS MARYSMEALS 60 nebo DMS MARYSMEALS 90 na telefonní číslo 87 777. 
Nově můžete přispět přes GIVT, díky kterému se všední internetový
nákup promění v dárek i přesto, že nezaplatíte nic navíc.
Váš dar pro Mary’s Meals Česká republika, z. s., je daňově odečitatelnou 
položkou. Uvedete-li při platbě své jméno, příjmení a adresu, automaticky vám 
v průběhu ledna 2022 vystavíme a zašleme souhrnné potvrzení pro daňové 
účely. Za rok 2021 je možno si odečíst hodnotu darů až 30% od základu daně. 

Děkujeme za vaši podporu.

SLEDUJTE NÁS

MINIMÁLNĚ 93 %
všech darů jde přímo

na naše charitativní aktivity.
Děkujeme!

Mary’s Meals
Česká republika, z. s.
Okružní 843/9a
638 00 Brno
T: +420 703 685 407
E: info@marysmeals.cz
W: www.marysmeals.cz
IČ: 06918735
č. ú.: 4410277/0100

@marysmealscz

93 %

Přidejte se s námi k malým skutkům lásky! 

Děti ze ZŠ Kiango v Keni, sponzorované dárci z Česka.  Snímek Mary’s Meals

Skautský letní tábor v Čeladné. Snímek Mary’s Meals ČR

Kuchyně Mary’s Meals v Libérii. Snímek Mary’s Meals

Pouť dobrovolníků k premonstrátům do Želiva.  Snímek Mary’s Meals ČR


