V Praze dne 6. ledna 2015
Milí kamarádi, sympatizanti, podporovatelé, sponzoři a všichni „naši“,
… po dalším roce se vám ozýváme s přehledem, jak tento rok probíhal… Byl přelomový nejen tím, že byl rokem
patnáctým - a my začali další patnáctku  - ale hlavně tím, že jsme stáli před rozhodnutím, co dál… Jsme jen
skupina lidí, která Pečení pro děti dělá ve svém volném čase - a proto potřebujeme nějakou nadaci k tomu,
abychom mohli fungovat tak, jak nás znáte - a neztráceli čas velkou administrativou. UNICEF v České republice
prodělává zásadní změny, kterých jsme nemohli být ale součástí - a tak jsme během léta a podzimu hledali - až
našli… Nadační fond Konto Bariéry. A jsme moc rádi. Spolupráce krásně funguje a my můžeme pomáhat všem,
kterým naše výdělky pomohou - od drobných sdružení po obecně prospěšné společnosti. Jen statut nadačního
fondu totiž umožňuje peníze přerozdělovat, o. p. s. nikoliv. A vybírat jen na jeden směr jsme nechtěli.
Předkládáme tedy vyúčtování našeho letošního konání… Pečení pro děti letos v Myslbeku peklo jen 9x (bez
letních bilancujících měsíců) , desáté Pečení nás teprve čeká - 20. 12. 2014.
Naším cílem je nadále získávat peníze potřebným dětem - a to formou prodeje pečiva za účasti nějaké známé
osobnosti, která také třeba upeče anebo se prodeje i jen zúčastní…
A jak to vše bylo tedy letos?
Únor 2014 (1. 2.): s moderátorem Jakubem Železným, 18.611,- Kč; výtěžek putoval prostřednictvím Českého
výboru pro UNICEF dětem do občanskou válkou zmítané Sýrie;
Březen 2014 (1. 3.): s hercem a tanečníkem Vlastimilem Harapesem, 24.220,- Kč; na projekt UNICEF
"Ulehčeme jejich břemeno" - projekt na zlepšení přístupu dětí k pitné vodě v zemích třetího světa;
Duben 2014 (5. 4): se zpěvákem Václavem Noidem Bártou, částka: 16.712,- Kč; prostřednictvím Českého
výboru pro UNICEF dětem do Středoafrické republiky;
Květen 2014 (3. 5.): s hercem a muzikálovým zpěvákem Josefem Vágnerem, částka 15.292,- Kč; opět
prostřednictvím Českého výboru pro UNICEF dětem do válečným konflikterm zasažené Středoafrické
republiky;
Červen 2014 (7. 6.): se zpěvačkou Madalenou Joao, 7.825,- Kč; výtěžek byl věnován dětem ve světě - na
projekty UNICEF zaměřené na boj s malárií;
Červenec, srpen 2014: prázdniny;
Září 2014 (6. 9.): s herečkou Lucií Benešovou a Nelou Boudovou a paní Eliškou Fuchs Kaplicky, 16.411,- Kč;
penízky byly určeny Dejme dětem šanci o. p. s. - což je pomáhání dětem z dětských domovů; a neměli jsme jen
pečivo, ale také kávu, čaj, čokoládu, svařené víno…
Říjen 2014 (4. 10.): s primátorem Hlavního města Prahy RNDr. Tomášem Hudečkem, s herečkou Míšou
Kuklovou, 15.231,- Kč; prostřednictvím Dejme dětem šanci dětem z dětských domovů;
Listopad 2014 (1. 11.): s moderátorem Vladimírem Hronem, se zpěvákem Tomášem Savkou, s herečkou
Markétou Častvaj Plánkovou, se zpěvačkou Monikou Absolonovou, částka: 19.297,- Kč; a do třetice dětem
z dětských domovů - konkrétně pro Vendulku, opět prostřednictvím Dejme dětem šanci;
Prosinec I. 2014 (6. 12.): s Milanem Formanem, herečkou Bárou Hrzánovou a moderátorkou Karlou Mráčkovou
a její dcerou Karličkou, 16.815,- Kč, výtěžek prostřednictvím Konta Bariéry putoval chráněné dílně Gawain;
Prosinec II. 2014 (20. 12.): s Anife Ismet Vyskočilou, částka 19.451,- Kč, výtěžek prostřednictvím Konta
Bariéry - pro chráněnou dílnu Eliáš .
Celkem tedy za tento kalendářní rok (bez července a srpna): 169.865, 00 Kč.
Celková částka od října 1999: 4,675.352,30 Kč + 200₤.
Za pomoc moc děkujeme. Bez vás by to nešlo…
Na viděnou i v roce 2015…
Přejeme vám vše dobré a příjemný celý příští rok!
S díky a úctou

MUDr. Alice Tomková a Pečení pro děti
www.peceniprodeti.cz

