
JÍDLO PRO VŠECHNY
HARE KRIŠNA

Situace na Ukrajině je vzdálena jakémukoliv uklidnění a míru.
Válka pokračuje a uprchlická vlna, jakou jsme zažili na jaře

letošního roku, se znovu vrací.

Drazí přátelé,
Naše úsilí rozdávat zdravé (bezmasé) obědy potřebným 

zdarma nabírá opět na intenzitě. 

V Centru pro uprchlíky z Ukrajiny 
na Václavském náměstí naše

charitativní organizace JÍDLO PRO
VŠECHNY již od začátku dubna
rozdává 400 až 600 porcí každý

pracovní den. Celkem jsme doposud
takto rozdali přes 60 000 obědů. 



 Jeden oběd výjde přibližně na jedno
euro (25Kč).

Každé euro, které 
dostaneme, proměníme na jeden 

zdravý, teplý oběd.

Do našeho týmu jsme nedávno
přivítali nového člena, Kéšavu.
Se svou ženou Jógamájou tvoří

dokonalý team. 

Moc jim oběma za jejich
velkou pomoc děkujeme.

SANGA z.s.- 2300629424/2010



V této souvislosti také hodláme řešit nové kuchyňské
prostory. Stávající prostory v bistru a pekárně 
Madhava v Benešově u Prahy již nevyhovují.  

Finanční náklady na novou kuchyni činí cca. 1 600 000 korun.
 

 Chceme zvolit nejefektivnější
řešení, postavit si vlastní
kuchyň, která by sloužila

výhradně účelům vaření jídla
pro všechny. Pozemek s

připojením na elektřinu, vodu
a místní kanalizaci, včetně

povolení místního úřadu, už
máme.

Pokud se cítíte součástí našeho úsilí, prosím otevřete svoje
srdce, podpořte nás prosím, ať jsme schopni pevně

ustanovit rozdávání jídla zdarma v Čechách a Praze jako
jasnou novou kapitolu naších životů.



S nadcházející zimou a současně se zvyšující se energetickou
krizí, která má za následek zdražování potravin, elektřiny, plynu
a pohonných hmot a která ve větší či menší míře zasáhla celou
Evropu, vyjednáváme se zastupiteli města Praha další místa 

na rozdávání jídla zdarma nejen pro uprchlíky 
z Ukrajiny, ale také pro nejvíce ohroženou skupinu našich

spoluobčanů, jakými jsou lidé bez domova, důchodci a matky
samoživitelky.

Takže naše vaření ze bude
zvětšovat, o několik stovek porcí
víc, těšíme se na to, posuneme

hranice našich kapacit zase 
o kus dál.



Britská charitativní organizace
FOOD FOR ALL LONDON, naši
přátelé, byla požádána správou
hraničního přechodu ve městě
Medika na polsko-ukrajinské

hranici, aby opět přijela a znovu
postavila svoji mobilní 

kuchyň a vařila pro vzrůstající
počet uprchlíku, tak jak to
udělala začátkem března 

v té největší uprchlické krizi.  

Zvažujeme možnost se tohoto dobrodružství a dobročinnosti 
účastnit, je to velká výzva, ale stojí to za to. 

Takže pokud nám chcete v tomto úsilí jakkoliv pomoci
nebo se přímo zúčastnit, dejte prosím vědět. 

Vzpomínám si, že vlastně tam uprostřed
mrazu, lidského neštěstí a všeprostupujícího

zmaru vznikla tehdy vize založit v Praze
JÍDLO PRO VŠECHNY, a tak pomáhat 

těm, kteří to opravdu potřebují.

jidloprovsechny.cz

praha@jidloprovsechny.cz

+420 774 108 016 

https://jidloprovsechny.cz/

