“Sám bych takový dárek své dceři
odtud nemohl dát a ona z toho měla
takovou velikou radost, že se prý k
němu stále tulila a teď s tím plyšákem
spí a říká mu, že spinká u táty.”

PŘÍBĚH
ANDĚLSKÉHO
STROMU

Andělský strom je projekt, který má za cíl obdarovat na Vánoce děti za uvězněné
rodiče a tím udržovat již tak křehké vztahy. Spolu s dárkem dítě obdrží od rodiče
osobní dopis jako poselství, že na něj máma nebo táta myslí a má ho rád.

A

ndělský strom přineslo do
českých věznic Mezinárodní
vězeňské společenství, z.s. v
roce 2011. Tehdy obdrželo
dárek
kolem
100
dětí
vězněných rodičů. V roce 2021
to bylo již 1335 dětí. Projekt je
d
známý nejen mezi
odsouzenými a v jejich
rodinách, ale i mezi dárci, kteří dárky kupují.
Projekt podporují také desítky dobrovolníků,
kteří pomáhají dárky balit a posílat.

Přečtěte si neobyčejný příběh
Američanky Mary Kay Beard,
zakladatelky projektu
Andělský strom.
Mary Kay vyrůstala na jihu USA v rodině, kde
panovaly drsné podmínky plné násilí, především
ze strany otce. A tak nebylo divu, že Mary od
rodiny v 15 letech utekla.
Po útěku následoval neúspěšný sňatek se
starším mužem, který se ovšem choval stejně
násilně jako její otec. Mary Kay utekla v 18
letech znovu, ale tentokrát po sobě zanechala 2
malé děti.
S novým, mladším partnerem Paulem měla moc
krásný vztah, jen tu byla jeden háček – pár se
živil loupežemi v bankách. Byli v tom velmi
dobří, a protože byli nepolapitelní, začalo se jim
přezdívat noví Bonnie and Clyde.

Vztah trval řadu let. Když ale Mary Kay
onemocněla rakovinou, Paul ji opustil.
Téměř zázračně se uzdravila a začala se
živit loupežemi na vlastní pěst. Sestavila
vlastní bandu, kterou vedla. Říkalo se jí
Bonnie Parker of Alabama.
Vše skončilo v roce 1942 jejím zatčením
a odsouzením na 32 let žaláře. Prvních
pět měsíců strávila Mary Kay na
samotce, kde se mohla adaptovat na
vězeňské prostředí a byla relativně v
bezpečí. Byla to pro ni ale obrovská
nuda. Kromě Bible u sebe nemohla mít
nic. Ven z cely mohla jednou týdně, a to
na biblické studium v nedělní škole.
Tam se přihlásila právě z důvodu, aby se
dostala na chvíli z cely. Když trávila ve
vězení první Vánoce, návštěvníci
přinášeli do kaple drobné dárečky jako
mýdla, zubní pasty, hřebeny, sponky
apod. Mnohé z vězeňkyň si nabraly věcí
plnou náruč.
Mary Kay cítila k ženám velký odpor a
považovala je za chamtivé. Ona sama
byla ještě v izolaci a nic si vzít nesměla.
Týden před Vánocemi přivezli Mary Kay
do kaple na křesťanské společenství.
Tam jí čekalo překvapení. Vězeňkyně
tam ve velkém balily ony maličké dárky,
které dostaly, do vánočních papírů pro
své děti. Psaly na ně vzkazy: „Maminka
Tě miluje“. Mary Kay si uvědomila, že
přestože se jedná o zlodějky, násilnice
....

a vražedkyně, neznamená to, že nemilují své
děti. S velikou bolestí myslela na své vlastní dvě
děti.
Na Štědrý den se směla Mary Kay zúčastnit
předávání dárků dětem i přesto, že za ní její
děti nepřijely. Viděla, jak děti sahaly po
dárcích, ale sotva je otevřely, vrhaly se na
maminky. Šokovalo ji, že děti za tyto dárky
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děkovaly a byly vděčné, přestože se jednalo
o naprosté maličkosti, které se jinak jako
dárek nedávají.
Po Vánocích přesunuli Mary Kay do jiné
věznice, kde zažívala těžké časy. V té době
docházelo uvnitř věznic k mnoha
znásilněním jak ze strany odsouzených, tak
ze strany dozorců.
Jakkoliv těžké byly podmínky v této věznici,
Mary Kay se i zde mohla přihlásit na
studium. Dál chodila do kaple a křesťanství
pro ni získávalo stále větší význam. Měla v
sobě pokoj, který jí pomáhal překonávat
emocionální a fyzický stres z pobytu ve
vězení.
Víra se u ní stala naplněním, které ji
umožnilo vnímat lidi okolo sebe ne jako
vězně a dozorce, ale jako lidské bytosti.
Měnila se. Správa věznice si toho
dlouhodobě všímala a po pouhých 6 letech
ji propustili na svobodu.
Bylo to nečekané a Mary Kay se za mříže
nechtěla vrátit. Získala stipendium na
univerzitě
Auburn,
kde
vystudovala
psychologii a získala titul bakalář. Pak
dokončila magisterské studium v oblasti
poradenství.
Právě v této době se o Mary Kay doslechl
Chuck Colson, který sám strávil 7 měsíců ve
věznici Alabama pro zločiny spáchané v
aféře Watergate. Po propuštění založil
organizaci Prison Fellowship na pomoc
vězňům, propuštěným a jejich rodinám.
Jeho organizace pomáhala hlavně mužům.
Ženy v té době představovaly 6% vězeňské
populace.

Když si Chuck vyslechl příběh Mary Kay,
nabídl jí práci v Prison Fellowship. Mary
Kay se stala ředitelkou pobočky v Alabamě.
Vězení Tutwiler, ze kterého se vrátila, se
zase stalo centrem její pozornosti, ale už z
druhé strany zdi.
Když se blížily Vánoce, Mary Kay se
rozhodla vytvořit vánoční projekt pro
odsouzené

Když se mohla proměnit
Mary Kay, proč by to
nemohli dokázat další
zločinci?

odsouzené ženy. Zformovala skupinu
dobrovolníků z církví a navštívila odsouzené
ženy ve věznici Tutwiler, aby shromáždila
jména a údaje o věku dětí odsouzených
matek. Se skupinou dobrovolníků nakoupila
několik vánočních stromků a umístila je v
obchodních domech. Na stromky pověsila
barevné kartičky se jmény a věkem dětí.
Nakupující vyzvala, aby koupili „dárek pro
andílka". Během jediného dne ze stromků
zmizela všechna jména a pod stromy ležely
zabalené dárky.
Mary Kay tedy ihned kontaktovala další
věznice a získala informace o dalších
dětech. Tato jména se objevila na stromcích
v dalších obchodních domech. Úsilí se
vyplatilo a během prvních Vánoc dostalo
dárky od rodičů ve vězení na 600 dětí.
Následující Vánoce se tato myšlenka
posunula z Alabamy do dalších 12 států
USA. A to byl jen začátek. Projekt se dál
rozšířil do zemí mimo USA.
Do České republiky přineslo projekt
Mezinárodní vězeňské společenství v roce
2011, kdy děti vězňů dostaly prvních 100
dárků. Jako v USA i tady šlo o děti
vězněných žen. První obdarovanou věznicí
byla Světlá nad Sázavou. Další roky se
připojovaly další věznice. V loňském roce
2021 se už zapojily téměř všechny české
věznice a dárky obdrželo na 1400 dětí.

V České republice posílá Mezinárodní
vězeňské společenství dárky přímo do rodin
a k tomu je třeba souhlas obou rodičů, či
pečujících osob. Nejtěžší částí projektu je
zkontaktovat tak velké množství rodin. Na
druhou stranu to umožňuje s rodinami
hovořit přímo a ptát se na její další potřeby
a nabídnout jim i další možnou pomoc.
Mary Kay nastartovala pomoc dětem vězňů.
Věříme, že i malý dárek působí velkou
změnu a posilňuje vzájemný vztah rodiče a
dítěte. Každý dárek přináší velikou radost a
naději.
Kromě radosti dětí přináší projekt i změnu
smýšlení o potřebách dětí vězňů a o vězních
v naší společnosti.

Chcete také pomoci?
Zapojit se do projektu můžete
zasláním libovolné částky na účet
veřejné sbírky 2501472785/2010.
Děkujeme!
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