
 
 
 
 

            
                                                             

                                                                                                                 V Praze dne 18. prosince 2008 
 
Milí přátelé, příznivci a podporovatelé, 
 
… po dalším  „propečeném“ roce vám rádi sumarizujeme zisky našeho dobročinného každoměsíčního 
počínání… Pečení pro děti se koná vždy první sobotu v měsíci v pasáži Myslbek… a v prosinci i sobotu třetí… 
leden je měsícem prázdninovým… Výsledek je nyní ještě neúplný, protože je před námi ještě speciální vánoční 
prodej – 3. prosincovou sobotu… 20. 12. 2008, s panem Arnoštem Goldflamem a panem Ondřejem Vetchým, 
pro sdružení Máme otevřeno?, které pomáhá v integraci mladým lidem s postižením. 
Tak tedy: 
   
Únor 2008: se slečnou Agátou Hanychovou, 13.756,50 Kč; výtěžek putoval prostřednictvím Českého výboru  
pro UNICEF na program boje s podvýživou;   
Březen 2008: s panem Petrem Zvěřinou(VyVolení), 18.595,50 Kč; výtěžek byl věnován Kojeneckému ústavu  
v Krči;   
Duben 2008: s panem Radkem Johnem, částka: 18.365,00 Kč; věnováno potřebným dětem ve Středoafrické 
republice – stát zmítaný válečným konfliktem a stát, kde každé 5. dítě nepřekročí věk 5 let…  
Květen 2008: se slečnou Lucií Váchovou, Miss ČR roku 2003, opět dětem do Středoafrické 
republiky…15.478,00 Kč;  
Červen 2008: s paní Ilonou Svobodovou, herečkou Divadla v Dlouhé, 19.736,00 Kč; výtěžek byl věnován 
dětem, resp. holčičkám, s Rettovým syndromem – na částečné financování psychorehabilitačního kurzu pro 
rodiny s takto postiženým dítětem;  
Červenec 2008: záštita - pan Pavel  Novotný, bylo vybráno 12.365,00 Kč; vybrané penízky posloužily dětem  
ve světě – na program UNICEF – „Voda dává život“;  
Srpen 2008: záštita - paní  Anna Šišková, 12.244,00 Kč; výtěžek byl věnován Českým výborem pro UNICEF na 
projekt „Voda dává život“ -  dětem ve světě; 
Září 2008:  se slečnou Lucií Pernetovou – alias Hankou z Ulice, 15.629,00 Kč; výtěžek byl věnován dětem 
v motolské nemocnici, konkrétně sdružení Slunce v nemocnici, které buduje arteterapeutickou dílnu v areálu 
Nemocnice Motol;  
Říjen 2008: s paní Terezou Herz, 23.140,00 Kč; penízky byly odeslány prostřednictvím UNICEF dětem – 
sirotkům AIDS;    
Listopad 2008: s panem Petrem Vackem, částka: 21.031,00 Kč; věnováno dětem s Angelmanovým syndromem;  
Prosinec I. 2008: s herci a… Pojišťovny štěstí – Kamilou Špráchalovou, Evou Papouškovou,  Nikol Štíbrovou, 
Miroslavem Etzlerem…, částka: 31.555,00 Kč; prostřednictvím Českého výboru pro UNICEF se peníze využijí 
na programy UNICEF ve světě;  
Celkem tedy za tento kalendářní rok:  201.895,00 Kč. 
 
Celková částka od října 1999:   3,315.911,30 Kč + 200₤. 
 
Za vše moc děkujeme, bez Vás by se nám dařilo o dost hůře… anebo vůbec… 
Budeme se snažit nezklamat vás  i během příštího roku 09… (poprvé v únoru 2009)…  
 
Přejeme vám vše dobré, krásný adventní, vánoční i novoroční čas!  
  
S díky a úctou, 
 
 
 
 
 
              Ing. Pavla Gomba                                                        MUDr. Alice Tomková 
         Český výbor pro UNICEF                                                      Pečení pro děti 
 
 
 
 


