
 
 
 
 

            
                                                             

                                                                                                                 V Praze dne 14. prosince 2010 
 
Milí přátelé, příznivci, podporovatelé, sponzoři a spřízněné duše, 
 
… po skoro uplynulém roce 2010 vám rádi oznamujeme výsledky našeho dobročinného každoměsíčního 
snažení… tedy našeho Pečení pro děti, které se koná vždy první sobotu v měsíci v pasáži Myslbek… a v prosinci 
i sobotu třetí… leden je měsícem prázdninovým… Vše takto již jedenáct let . Výsledek je nyní ještě neúplný, 
protože je před námi ještě speciální vánoční prodej - 3. prosincovou sobotu, 18. 12. 2010, s českými 
basketbalistkami – stříbrnými - pro děti v Motole… více ve zvacím mailu… a na webových stránkách… 
 
Tak tedy – zde je letošní rekapitulace: 
   
Únor 2010: s paní Tonyou Graves z Monkey Bussines, 23.321,- Kč; výtěžek putoval prostřednictvím Českého 
výboru  pro UNICEF na pomoc zemětřesením postiženému Haiti;    
Březen 2010: s panem Karlem Voříškem, 17.048,00 Kč; výtěžek byl věnován Sdružení rodičů a přátel dětí 
slabozrakých a nevidomých v ČR, na hmatové knížky;    
Duben 2010: s paní Karlou Mráčkovou a její malinkou dcerou Karličkou, částka: 15.225,00 Kč; věnováno 
potřebným dětem opět na Haiti, na dlouhodobější programy UNICEF;  
Květen 2010: s panem Pavlem Bobkem, na pomoc UNICEF – komunitní školy v Africe, 14.190,00 Kč;  
Červen 2010: s paní Terezou Kostkovou a synem Antonínem , 12.796,00 Kč; výtěžek byl věnován dětem ve 
světě  na dlouhodobé projekty UNICEF;   
Červenec 2010: záštita- paní Radka Kocurová, bylo vybráno 13.017,00 Kč; vybrané penízky posloužily dětem 
ve světě - na program UNICEF - „Voda dává život“;  
Srpen 2010: záštita - paní Ida Saudková, 16.022,00 Kč; výtěžek byl věnován Českým výborem pro UNICEF na 
projekty dlouhodobé - očkování, vzdělání - dětem ve světě; 
Září 2010:  s panem Karlem Voříškem, 19.219,00 Kč; výtěžek byl věnován dětem v povodněmi zasaženém 
Pákistánu;    
Říjen 2010: s paní Valérií Zawadskou a Adélou Gondíkovou a její dcerou, 19.006,00 Kč; penízky byly odeslány 
prostřednictvím UNICEF dětem  ve světě – opět na dlouhodobé programy - očkování, vzdělání, čistá voda, 
potraviny;    
Listopad 2010: s paní Tinou Pletánkovou a Petrem Vackem a celou jeho rodinou, částka: 20.367,00 Kč; 
věnováno opět UNICEF dětem ve světě;  
Prosinec I. 2010: s moderátorkou Renatou Czadernovou, částka: 23.258,00 Kč; prostřednictvím Českého výboru 
pro UNICEF se peníze využijí na program UNICEF v boji s HIV infekcí – proti přenosu infekce z matky na dítě 
– s podporou kmoter projektu: Ivany Gottové, Leony Machálkové a Jany Adamcové – a společnosti Max Praga. 
 
Celkem tedy za tento kalendářní rok (bez posledního prosincového Pečení 18. 12. 2010):  193.469,00 Kč. 
 
Celková částka od října 1999:  3,781.720,30 Kč + 200₤. 
 
Za pomoc moc děkujeme, bez vás by to prostě nešlo! 
Budeme se snažit nezklamat vás  (i nás ) i během roku 2011, od února 2011… 
 
Přejeme vám vše dobré, příjemný předvánoční a celý zimní čas… 
  
S díky a úctou 
 
 
 
 
 
              Ing. Pavla Gomba                                                        MUDr. Alice Tomková 
         Český výbor pro UNICEF                                                      Pečení pro děti 
                 www.unicef.cz                                                            www.peceniprodeti.cz 
      
 
 
 


