
Příběh Mary’s Meals



Jak to celé začalo?

„Chci mít dostatek jídla 

a jednoho dne chci 

začít chodit do školy“



• 64 milionů dětí nechodí do školy

• 66 milionů dětí chodí do školy 
hladových

• 130 milionů je celkem hladovějících 
dětí, které  potřebují jídlo v místě 
svého vzdělávání

Kolik dětí dnes hladoví?



Vize Mary’s Meals

Každé dítě dostane jedno jídlo 

denně v místě svého vzdělávání.

„A ti, kteří mají přebytek, se budou dělit s těmi, 
kterým se nedostává ani těch nejzákladnějších 

potřeb.“ 

Vize Mary‘s Meals



Kouzlo Mary’s Meals

vybraných prostředků jde přímo 
na charitativní aktivity.
- to je náš závazek  

Jak je to možné?

Minimálně 93% 

Kouzlo Mary‘s Meals



Dobrovolníci z místních komunit



Využití místních surovin



Dobrovolníci z dárcovských zemí



421 Kč na 1 školní rok 
pro 1 dítě

Kolik to stojí?



Jednoduché řešení hladuJednoduché řešení hladu

1 504 471 dětí

každý školní den



Kde působí Mary’s Meals

• pomoc v 18 zemích

• v Malawi až 1 milion 
dětí

Kde působí Mary‘s Meals



Bouda, která krmí milion dětí



• Autobiografické dílo o životě Magnuse a 
vzniku Mary‘s Meals

• Rok 2002 a prvních 200 dětí v Malawi 

• Zapojení místních komunit

• Příběhy dětí

• Malé skutky lásky

Bouda, která krmí milion dětí



Uznání přínosů Mary’s Meals

• 2010 – TOP 10 Hrdina televize CNN

• 2015 – Magnus mezi 100 nejvlivnějšími lidmi 
světa magazínu TIME 

• Bestseller ocenění magazínů TIMES a SUNDAY 
TIMES za knihu „Bouda která krmí milion dětí“

• Uznání britské královny Alžběty II. 

• Ocenění papežů Benedikta i Františka

• Čestné doktoráty univerzit v  Edinburghu,  Hull, 
Stirling, Glasgow

Uznání přínosů Mary‘s Meals



• šířením hnutí Mary’s Meals dle svých možností

• staň se dobrovolníkem

• veď kampaň „Sponzoruj svou školu“

• jednorázovým finančním příspěvkem nebo ještě 
lépe  trvalým platebním příkazem ve prospěch 
Mary’s Meals

• modlitbou

Jak mohu pomoci



Child 31

Generation Hope

CNN Hero

Přednáška Magnuse v Brně

poté diskuze a otázky

Doporučené dokumentární filmy

https://www.youtube.com/watch?v=5Eg4oU_M3kg&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=F7rDYdwaxsE
https://www.youtube.com/watch?v=8EyjJrbQ9Ac
https://vimeo.com/282905424


• sídlo Mary’s Meals Česká Republika, z.s., Okružní 9a, Brno - Lesná 

• č. účtu: 44 102 77 / 0100 – Komerční banka, a.s.

• www.marysmeals.cz

• e-mail: info@marysmeals.cz

• tel.: 703 685 407

• Najdete nás na:

https://compiled.social/Marysmealscz

Děkujeme za 
pozornost!

Kontakty

http://www.marysmeals.cz/

