
Milí přátelé, 

jistě si vzpomenete na loňský farní vánoční 

jarmark, jehož výtěžek byl věnován na stravo-

vání dětí ve škole Namwiri v africkém státě 

Malawi, kterou společně dlouhodobě pod-

porujeme. Ani zdaleka jsme tehdy nepřed-

pokládali takový zájem. Milá předvánoční 

atmosféra, která se na farní zahradě vy-

tvořila, nás hřeje dodnes a je pro nás ujiště-

ním, že konání právě takových akcí má smysl 

nejen pro ty, kterým pomáháme, ale také pro   

nás samotné. Na jarmarku bylo vybráno více jak 42.000 Kč, které vystačí na stravování 92 dětí 

na celý rok. Ještě jednou Vám chceme poděkovat za Váš zájem a štědrost. Velmi si toho vážíme. 

Samotný projekt podpory této školy, který spadá pod mezinárodní charitativní organizaci Mary’s 

Meals, běží již dva roky. Během této doby se k nám přidaly obce Oslavany, Ochoz u Brna a 

Litomyšl. Společně se podařilo vybrat částku, která přesahuje 360.000 Kč. Ve škole navíc přibylo 

121 dětí. Máme z toho velkou radost. 

Letošní rok je jiný. Zrušit jsme museli např. plánovaný dubnový benefiční koncert. Nejinak je to 

s vánočním jarmarkem. Naši přátelé v Namwiri však potřebují naši pomoc i nadále. I oni bojují 

s covidem. Navíc však také s hladem a bídou, kterou si většina z nás dokáže jen stěží představit. 

Proto jsme se letos rozhodli pro jinou formu pomoci. 

Během pěti dnů před Štědrým dnem budeme v supermarketu 

Enapo – Kamil Kupsa nabízet tématická trička za dobrovolný 

příspěvěk. 
 

 So 19. 12. a Ne 20. 12. ... 7 – 9 h 

 Po 21. 12. až St 23. 12. .... 7 – 9 h, 13 – 15 h 
 

Trička budou k dispozici ve velikostech XS, S, M, L, XL a XXXL. 

Jedná se o produktovou řadu Heavy New – pevná a dobře 

střižená trička, která padnou všem bez ohledu na pohlaví. Jsou 

vyrobena ze 100% bavlny se silikonovou úpravou. Jejich gramáž 

je 200 g a jsou velmi jemná. 
 

Nedávno jsem měl rozhovor se známým, který se vrátil z Velké 

Británie. Když jsme se bavili o charitě, řekl mi: „Tam se Tě lidé  

 

nezeptají, zda někoho či něco podporuješ. Zeptají, koho nebo co podporuješ. Protože každý na 

něco přispívá – považují to za přirozenou součást své kultury.“ Domnívám se, že podobná slova 

mohou platit i o nás. Dokážeme být empatičtí, velkorysí a štědří. 

Děkuji Vám a přeji Vám všem příjemné prožití vánočních svátků. 

František Plaček 

africkaskola.cz 


