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Pleny, nebo chleba?

ZAJÍMAVOSTI  

Organizace Fandi mámám už pátý rok pomáhá maminkám 
samoživitelkám a jejich dětem. Zvlášť v dnešní době se 
ukázalo, jak je tahle skupina žen ohrožena chudobou… 

Cílem projektu je zajistit matkám 
samoživitelkám a jejich dětem 
materiální pomoc, a to od plenek 
a potravin přes aktovky do školy, 
dětská kola až třeba po pračku.  
Fandi mámám poskytuje i odborné 
poradenství při vymáhání alimentů 
či řešení jiných právních záležitostí. 
Funguje na principu transparentního 
dárcovství a propojuje konkrétní 
ženu samoživitelku přímo s dárcem. 
Pomoc je tak díky tomu konkrétní 
a adresná, umožňuje dárci pomáhat 
matce samoživitelce osobně a být 
s ní v kontaktu dlouhodobě. Projekt 
funguje díky dobrovolnické práci, 
a to jak zakladatelek (moderátorek 
Petry Květové Pšeničné a Žanety 
Slámové), tak několika dobrovolnic. 
Organizace rovněž pomocí příběhů 
maminek upozorňuje na předsudky, 
se kterými se samoživitelky potýkají. 
„Chceme, aby společnost změnila 
pohled na samoživitelky. Aby na ně 
lidé nehleděli skrz prsty jako na ženy, 
které si za svoji situaci můžou samy. 
Protože na vztah i na zplození dětí 
musí být vždy dva, žádný příběh není 
černobílý. Přiznávám, že na začátku 
projektu jsme mnohdy také měly 
předsudky. Zvlášť když nám přišel 
dopis od maminky tří dětí a každé 
mělo jiného tátu. Ale pak proniknete 

hlouběji do příběhu, zjistíte, jak se 
věci mají, a rázem změníte názor,“ 
vysvětluje Žaneta Slámová. 
Za dobu své existence projekt 
podpořil více než stovku maminek 
a jejich dětí. Příběhů, jak konkrétně 
materiální podpora rodině pomohla 
či jí změnila život, je spousta. Jedna 
z maminek například díky získané 
zásobě potravin a drogerie ušetřila 
peníze, a mohla si tak dovolit odejít 
z azylového domu do startovacího 
bytu. Pomoc je dostupná pro ženy 
v celé ČR. Některé ze samoživitelek, 
které se projektu zúčastnily, pomáhají 
nyní jako tzv. delegátky ve svém kraji, 
kde mají na starost nábor nových 
maminek, co potřebují pomoc.
Více informací o tom, jak pomoct, 
nebo naopak jak o pomoc požádat, 
najdete na www.fandimamam.cz. 
Podpořit projekt můžete i zakoupením 
tašky, trička, náramku či příspěvkem 
na účet: 281478798/0300. Využít 
můžete i mobilní aplikaci FandiMat, 
jejímž cílem je propojit lidi, kteří se 
ocitli v tíživé situaci (a to nejen ženy 
samoživitelky, ale i seniory, rodiny 
nebo organizace), s těmi z vás, kteří 
můžou a chtějí materiálně pomáhat. 
FandiMat umožňuje vyhledat pomoc 
prostřednictvím mapy, a to ve webové 
verzi nebo v mobilní aplikaci. 

proti stresu
PRASKÁNÍ

Objednali jste si zboží a to vám dorazilo 
řádně zabalené v bublinkové fólii? Obvykle 
ji asi vyhodíte a nijak nad ní nehloubáte. 
Víte ale, že se jedná o nejčastěji používaný 

obalový materiál na světě a báječnou antistresovou 
pomůcku zároveň? Za vznikem fólie stojí americký 
inženýr Alfred Fielding a švédský vynálezce Marc 
Chavannes. Roku 1957 dostali zakázku na vyrobení 
3D tapety pro jednoho designéra v New Yorku. 
Designérovi se ovšem bublinkový materiál nelíbil, 
a tak byl vynález na více než dva roky zapomenut. 
Za čas Fieldinga napadlo, že by se produkt dal využít 
jako obalový materiál tlumící nárazy. V roce 1960 
Fielding s Chavannesem založili fi rmu Sealed Air 
(v překladu „Zabalený vzduch“). Ve stejném roce si 
fólii nechali patentovat. Pak už se rozběhla masová 
výroba a „praskací igelit“ se rozšířil po celém světě. 

MILIONY V JEDNÉ MINCI 
Na aukci v americkém Dallasu byla nedávno prodána 

vzácná mince, zlatý dublon z roku 1787, a to za 
9,36 milionu dolarů, což je asi 200 milionů korun. 
Podle vyjádření aukční síně Heritage Auctions jde 
o nejvyšší cenu, jaká kdy byla v dražbě za zlatou 
minci zaplacena. Minci se rovněž říká Brasherův 
dublon a na světě jich je jen sedm kousků. Proto 
se o ně sběratelé doslova perou. Dublon je cenný 
hlavně proto, že vznikl ještě předtím, než začala 
v roce 1793 fungovat první americká mincovna. 
Dublon jako první zobrazuje americké symboly, 

které se na mincích objevují dodnes. Jde o třináct 
hvězd, orla a olivovou ratolest. 

Víte že...
… nejoblíbenějšími poledními jídly Čechů jsou 

smažený řízek, svíčková na smetaně, vepřo knedlo 
zelo, smažený sýr a guláš? A to přesně v tomhle pořadí.
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