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POHÁDKY Z JINÝCH SVĚTŮ
Výjimečný dárek, který pomůže druhým!

Ukažte svým dětem jiné světy a jiným dětem svět změňte!
„Pohádky z jiných světů“ vznikly díky spolupráci řady významných osobností
českého literárního, výtvarného a hereckého světa. Texty lidových pohádek
z míst, ve kterých Projekt MEDELA pomáhá, upravovali např. scénárista
Petr Jarchovský nebo básník, prozaik a písničkář Jiří Dědeček. Jednotlivé
oddíly ilustrovali známí výtvarníci Tomáš Císařovský, Jiří Votruba, Pavel Rút
a Milada Gabrielová, úvod pohádek patří dramatičce a spisovatelce Danie-
le Fischerové. Nedílnou součástí knihy je CD s pohádkami ve zvukové
podobě, jež bylo vytvořeno ve studiu Pavla Balcara pod vedením šéfreži-
sérky Českého rozhlasu Hany Kofránkové. Svůj hlas „Pohádkám z jiných
světů“ propůjčili herečky a herci, kteří dlouhodobě spolupracují s o. s. Múzy
dětem: L. Krbová, L. Krobotová, M. Steinmasslová, D. Syslová, V. Javorský,
B. Navrátil, P. Pochop, J, Potměšil, A. Procházka, J. Somr, I. Trojan, J. Vla-
sák a M. Zahálka. Knihu vydává nakladatelství Galén, zakoupit ji bude možné
v prodejnách Neoluxor a prostřednictvím knižní distribuce Kosmas také
v dalších knihkupectvích po celé ČR.
Výtěžek z prodeje bude v rámci Projektu MEDELA beze zbytku rozdělen
mezi aktivity pomáhající ohroženým dětem a jejich rodičům v České repub-
lice (Život nanečisto, www.muzydetem.cz), Guatemale (projekt Asociace
Ixchel ve spolupráci s nadačním fondem Inka, www.peru.cz/inka), Čečen-
sku (Berkat o.s. – Praktický Rodinný Institut Eva-PRIE, www.berkat.cz)
a v Keni (projekt Tuum – NGO Shade ve spolupráci s Veterinární a farma-
ceutickou univerzitou v Brně).

PROJEKT MEDELA
Projekt Medela je jednou z aktivit nadačního fondu Asante Kenya, který
založila moderátorka Lejla Abbasová. Svým záběrem se zařadil mezi nej-
větší neziskové projekty. Cílem projektu je usnadnit život dětem v těžkých
životních situacích. Zároveň usiluje o zlepšení obecného vnímání charity
a zvýšení povědomí o problematice dobročinných organizací a činnosti aktiv-
ních jednotlivců v České republice. Jsme členem Fóra dárců a dodržujeme
jeho etický kodex.

JAK MEDELA POMÁHÁ
Každý rok jsou vybrány čtyři projekty neziskových organizací, které buď již
byly zahájeny a ukázaly se jako úspěšné, nebo jsou hodnoceny jako pří-
nosné, ale pro jejich uskutečnění se daným organizacím nedostává finanč-
ních prostředků. Projekt Medela v průběhu roku připravuje akce, které vybra-
ným partnerským organizacím zajistí finanční pomoc pro realizaci těchto
projektů a zároveň pomohou o jejich činnosti informovat veřejnost. Je tak
možno podpořit a zviditelnit dobře fungující neziskové organizace vedené
většinou malým počtem nadšenců, kteří se své práci věnují s vysokým nasa-

zením a se zájmem skutečně pomoci, avšak často bez potřebné finanční
a mediální podpory.

PROJEKTY PODPOROVANÉ MEDELOU V ROCE 2008
Život nanečisto, o. s. Múzy dětem, ČR
Projekt, který umožňuje dospívajícím klientům ústavů náhradní výchovné
péče vyzkoušet si zásadní situace, s nimiž si zpravidla při přechodu do reál-
ného života nevědí rady – například shánění a udržení práce, shánění byd-
lení a hospodaření s penězi. 
Kurzy zdravotnictví a pěstování tradičních bylin, Asociace Ixchel,
Guatemala
Kurzy v oblasti zdravotnictví, prevence chorob, nauka o dobrém stravovaní
a vlastnostech tradičních mayských léčivých rostlin a jejich použití (kurzy
zabezpečí zdarma lékaři přírodní nemocnice v Chimaltenangu). Kurzy záro-
veň prohlubují vztah Mayů k vlastní kultuře.
Projekt Tuum – vakcinace dětí školního věku, severní Keňa
Chudoba, nedostatek infrastruktury, absence vzdělání a chybějící nebo
nedostatečná zdravotní péče činí z infekčních onemocnění jeden z nejvý-
raznějších problémů afrického kontinentu. Plošná vakcinace dětí zabrání
řadě smrtelných případů. Vakcinace dětí představuje asi největší pomoc,
kterou je možno při omezených finančních prostředcích poskytnout.
Praktický rodinný institut Eva (PRIE) – Berkat, Čečensko
Škola praktického vzdělání pro dívky v Grozném. Projekt spolupracuje
s komunitou starších žen, se kterými Berkat již léta v Čečně pracuje. Tyto
dámy se snaží předat mladým dívkám a ženám nejen praktické dovednosti,
které se jim budou hodit při hledání zaměstnání nebo během dalšího stu-
dia, ale také sílu a důvěru ve vlastní identitu a národ, který byl po léta deci-
mován politickými problémy. Více informací na www.projektmedela.org.

CHCETE PŘISPĚT?
Pokud Vás myšlenka Projektu MEDELA oslovila a rádi byste naši činnost
finančně podpořili, můžete tak učinit na konto veřejné sbírky nadačního
fondu Asante Kenya, Projekt MEDELA.
Číslo sbírkového účtu: 1211007979/5500, Raiffeisenbank a. s., pobočka
Praha: Vodičkova 38.
Sbírka byla oznámena Magistrátu hl. města Prahy, který rozhodl o zahájení
sbírky dne 30. 3. 2007, č. j. S-MHMP/134796/2007.
Kniha Pohádky z jiných světů je vedena jako předmět veřejné sbírky. Výtě-
žek z jejího prodeje jde na konto veřejné sbírky. Náklady na její výrobu byly
hrazeny ze sponzorských darů.

Za Váš příspěvek z celého srdce děkujeme.
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