
 
 
 
 

            
                                                             

                                                                                                                 V Praze dne 6. prosince 2012 
 
Milí kamarádi, příznivci, podporovatelé, sponzoři a ostatní dobré duše, 
 
… po dalším roce, skoro uběhlém roce 2012, vám opět rádi předkládáme měsíc po měsíci vyúčtování  
Pečení pro děti již od října 1999 pořádáme vždy první sobotu v měsíci v pasáži Myslbek… a v prosinci i sobotu 
třetí… leden je měsícem prázdninovým (opět raději tučně, aby nedošlo k mýlce)…  A to vše se snahou získat 
peníze potřebným dětem formou prodeje pečiva a za účasti nějaké známé osobnosti, která také třeba upeče anebo 
se prodeje i jen zúčastní… Vše tedy stále stejné, již 13 let! 
Výsledek je nyní ještě neúplný, protože je před námi ještě speciální vánoční prodej - 3. prosincovou sobotu, 15. 
12. 2012, s paní Jitkou Čvančarovou, na očkovací program UNICEF, tedy dětem ve světě.  
Tak tedy – zde je letošní souhrn:  
   
Únor 2012 (4. 2.): se zpěvačkou a herečkou Olgou Lounovou,, 25.124,- Kč; výtěžek putoval prostřednictvím 
Českého výboru  pro UNICEF na Vyživovací programy UNICEF dětem ve světě;    
Březen 2012 (3. 3.): s herci Jitkou Schneiderovou, Lucií Benešovou, Adélou Gondíkovou, Vladimírem Hronem 
– dětem v dětských domovech – částka skvělá – 28.974,- Kč (tito herci každý svůj dětský domov má…;    
Duben 2012 (7. 4): s hercem Lumírem Olšovským, částka: 17.973,- Kč; věnováno potřebným dětem ve světě – 
na projekt UNICEF – „Čistá voda“;  
Květen 2012 (5. 5.): s moderátory TV Metropol – Monika Valentová a spol. - na pomoc UNICEF – komunitní 
školy v Africe, částka 15.933,- Kč;  
Červen 2012 (2. 6.): se slečnou Terezou Černochovou, 14.735,- Kč; výtěžek byl věnován dětem v oblasti Sahelu 
v Africe, na pitnou vodu;    
Červenec 2012 (7. 7.): záštita- pan Karel Voříšek, vybráno bylo 12.023,- Kč; vybrané penízky posloužily dětem 
v Africe opět na program UNICEF - „Voda dává život“- prostě na čistou vodu v pásu Sahelu;  
Srpen 2012 (4. 8.): záštita – manželé Eliášovi – 10.432,- Kč; výtěžek byl věnován Českým výborem pro 
UNICEF na projekty vzdělávání dívek v zemích třetího světa;  
Září 2012 (1. 9.):  s panem Patrikem Eliášem, 17.570,- Kč; výtěžek byl věnován na projekt “Školy pro Afriku“;    
Říjen 2012 (6. 10.): s paní Janou Adamcovou a jejími dětmi Danielem a Jasmínkou, 14.208,- Kč; penízky byly 
odeslány prostřednictvím UNICEF dětem  ve světě – proti obchodování s dětmi (opět aktivita světového 
UNICEF);    
Listopad 2012 (3. 11.): s Vyslancem Dobré vůle UNICEF pro ČR, s panem Michalem Vieweghem a jeho 
dcerami, částka: 14.751,- Kč; věnováno opět UNICEF dětem ve světě – na vzdělání;  
Prosinec I. 2012 (1. 12.): s o. s. „Dejme dětem šanci“ – pomáhá dospělejším dětem z dětských domovů se 
vzděláním a postavením se na vlastní nohy, ale i s formou pěstounské péče – dále viz na webu; neměli jsme jen 
pečivo, ale také kávu, čaj, svařené víno – a společně s panem Janem Čenským, Vladimírem Hronem, Markétou 
Častvaj Plánkovou, Lucií Benešovou a Alešem Hámou jsme získali:  
Celkem tedy za tento kalendářní rok (bez posledního prosincového Pečení 15. 12. 2012):  193.469,00 Kč. 
 
Celková částka od října 1999:  3,781.720,30 Kč + 200₤. 
 
Za pomoc moc děkujeme, bez vás bychom nemohli existovat.  
Budeme se snažit nezklamat vás  (i nás ) i během roku 2013. 
 
Přejeme vám vše dobré, příjemné Vánoce a celý příští rok! 
S díky a úctou 
 
 
 
 
 
              Ing. Pavla Gomba                                                        MUDr. Alice Tomková 
         Český výbor pro UNICEF                                                      Pečení pro děti 
                 www.unicef.cz                                                            www.peceniprodeti.cz 
      
 
 
 


