
 
 
 
 

            
                                                             

                                                                                                                 V Praze dne 16. prosince 2011 
 
Milí přátelé, podporovatelé, sponzoři - pomocníci, 
 
… po dalším roce, již dvanáctém, bychom vám moc rádi odprezentovali naše letošní skóre… anebo udělali 
takové povšechné shrnutí… Snad vás výsledky našeho dobročinného každoměsíčního prodávání potěší a snad 
nám krize v budoucnu neubere optimismus a elán… Pečení pro děti se koná (jak víte ) první sobotu v měsíci 
v pasáži Myslbek… a v prosinci i sobotu třetí… leden je měsícem prázdninovým… Toto píši raději znovu, 
každý rok, abychom se v lednu nezdáli býti nespolehlivými…  Výsledek nyní ještě není úplný, protože je před 
námi ještě speciální vánoční prodej, totiž zítřejší…s herečkou Jitkou Čvančarovou, která bude na místě od 13 
hodin a penízky půjdou pro děti strádající těžkým postižením kůže – nemocí motýlích křídel, Epidermolysis 
bullosa. 
 
Tak tedy: 
   
Únor 2011, 5. 2. : s Jitkou Čvančarovou  a Martinem Hoffmanem, 21.326,-  Kč; výtěžek putoval 
prostřednictvím Českého výboru  pro UNICEF na očkovací  programy ve světě;     
Březen 2011, 5. 3. : se slečnami z Rafťáků - Terezou Voříškovou, Markétou Frösslovou, Eliškou Křenkovou, 
23.143,- Kč; výtěžek byl věnován dětem ve světě - prostřednictvím UNICEF – na „pitnou vodu“;    
Duben 2011, 2. 4. : se Štěpánkou Duchkovou a jejími dvěma syny, částka: 16.543,- Kč; věnováno potřebným 
dětem ve světě prostřednictvím UNICEF;   
Květen 2011, 7. 5. : s Petrem Vackem, Marthou a Tenou Elefteriadu, 24.704,- Kč; pro www.letnidum.cz;  
Červen 2011, 4. 6. : s panem Martinem Dejdarem, 12.584,- Kč; výtěžek byl věnován dětem ve světě na 
dlouhodobý projekt UNICEF boje s malárií;    
Červenec 2011, 2. 7. : záštita- pan Karel Voříšek, který v létě vždy v nejkritičtějším okamžiku pomůže, 14.155,- 
Kč; opět výběr na boj s malárií;   
Srpen 2011, 6. 8. : záštita- manželé Eliášovi s dcerou Sofií Gabrielou, 21.389,- Kč; výtěžek byl věnován 
Českým výborem pro UNICEF na akutní stav v Africkém rohu, kde zabíjí hladomor;  
Září 2011, 3. 9. :  s panem Davidem Švehlíkem a jeho dcerou Sofií , 21.293,- Kč; peníze byly opět z kasičky 
poslány dětem do Afrického rohu;    
Říjen 2011, 1. 10: s paní Markétou Fialovou a jejími dvěma dcerami, 22.546,- Kč; penízky byly odeslány 
prostřednictvím UNICEF dětem postiženým válečnými konflikty dospělých v Súdánu…;    
Listopad 2011, 5. 11. : s panem Jaroslavem Svěceným, částka: 18.738,- Kč; věnováno dětem v ČR postiženým 
očními chorobami – centrum EDA, Středisko pro ranou péči;   
Prosinec I. 2011, 3. 12. : s Adélou Gondíkovou, částka: 30.579,- Kč; prostřednictvím Českého výboru pro 
UNICEF se peníze využijí pro děti v Africe (hladomor) + pro nadaci Dětský mozek- na asistenční službu pro 
holčičku s kombinovanou těžkou neurologickou vadou;    
Celkem tedy za tento kalendářní rok (bez posledního prosincového Pečení 17. 12. 2011):  227.000,-  Kč. 
 
Celková částka od října 1999:  4,034.181,30 Kč + 200₤. 
 
Za pomoc moc děkujeme, sami bychom byli nic… 
Budeme se snažit nezklamat vás  i během roku 2012, poprvé v únoru…  
 
Přejeme vám vše dobré, příjemný poslední adventní týden!  
  
S díky a úctou 
 
 
 
 
 
              Ing. Pavla Gomba                                                        MUDr. Alice Tomková 
         Český výbor pro UNICEF                                                      Pečení pro děti 
                 www.unicef.cz                                                            www.peceniprodeti.cz 
      
 
 



 


