V Praze dne 27. prosince 2013
Milí přátelé, příznivci, podporovatelé, sponzoři a ostatní „pomahači“,
… po dalším roce, skoro uběhlém roce 2013, vám opět rádi předkládáme vyúčtování našeho letošního konání…
„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)… To ale již určitě
víte…
Naším cílem je získat peníze potřebným dětem doma i ve světě – a to formou prodeje pečiva za účasti nějaké
známé osobnosti, která také třeba upeče anebo se prodeje i jen zúčastní… Vše tedy stále stejné, již 14 let 
Tak tedy – zde je letošní „výkon“:
Únor 2013 (2. 2.): s herečkou a moderátorkou Terezou Kostkovou a jejím synem Toníkem, 14.491,- Kč; výtěžek
putoval prostřednictvím Českého výboru pro UNICEF dětem do občanskou válkou zmítané Sýrie;
Březen 2013 (2. 3.): s hercem Petrem Vackem a jeho celou rodinou, 15.213,- Kč; na projekt UNICEF „Čistá
voda“;
Duben 2013 (6. 4): s olympionikem, pětibojařem, Davidem Svobodou, částka: 12.988,- Kč; věnováno
společenství Dobromysl, které buduje chráněné bydlení v obci Srbeč;
Květen 2013 (4. 5.): se spisovatelkou Bárou Nesvadbovou, částka 11.113,- Kč; na projekt UNICEF Škola
v krabici pro vzdělání v krizových oblastech;
Červen 2013 (1. 6.): s herečkou Ivanou Andrlovou, hrozně pršelo! – 11.173,- Kč; výtěžek byl věnován dětem ve
světě – opět na projekty UNICEF dlouhodobého charakteru;
Červenec 2013 (6. 7.): moderátorka Jana Adamcová a její děti + TV Barrandov, vybráno bylo 10.864,- Kč;
získané penízky posloužily v kampani Believe in ZERO – tedy opět na projekty UNICEF, které směřují k nule
dětí, kterým bude potřeba pomáhat…
Srpen 2013 (3. 8.): záštita a pomoc – pan Karel Voříšek, 16.222,- Kč; výtěžek byl věnován Českým výborem
pro UNICEF na projekty vzdělávání dívek v zemích třetího světa;
Září 2013 (7. 9.): s herečkou Terezou Herz, 12. 048,- Kč; výtěžek byl věnován na vzdělání v krizích;
Říjen 2013 (5. 10.): s Lucií Benešovou, Terezou Kostkovou, Janem Čenským, Tomášem Savkou, Alešem
Hámou, 23.538,- Kč; penízky byly určeny Dejme dětem šanci – což je pomáhání dětem z dětských domovů; a
neměli jsme jen pečivo, ale také kávu, čaj, čokoládu, svařené víno…
Listopad 2013 (2. 11.): s paní Dagmar Patrasovou a jejím manželem Felixem Slováčkem, částka: 20.942,- Kč;
věnováno na pomoc UNICEF dětem v uprchlických táborech v Sýrii a okolních zemích;
Prosinec I. 2013 (7. 12.): záštitu poskytl režisér Jan Hřebejk, 41.414,- Kč, výtěžek byl jasně určen na
mimořádnou situaci na Filipínách;
Prosinec II. 2013 (21. 12.): speciální vánoční prodej s hokejistou Dominikem Haškem, 26.210,- Kč, výtěžek byl
opět určen na mimořádnou situaci na Filipínách.
Celkem tedy za tento kalendářní rok: 216.216,30 Kč.
Celková částka od října 1999: 4,505.487,30 Kč + 200₤.
Za pomoc moc děkujeme, bez vás bychom nemohli existovat, nemohli prodávat, nemohli finančně pomáhat
dětem.
Budeme se snažit nezklamat vás (i nás ) i během roku 2014.
Přejeme vám vše dobré, příjemné Vánoce a celý příští rok!
S díky a úctou
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