
 
 

        Milí přátelé, 

rádi bychom Vás seznámili s výroční zprávou "Pečení pro děti" za rok 2000, konkrétně k datu 16. prosince 2000 

a zároveň Vám poděkovali za Vaši pomoc a náklonnost. 

 

Únor (5. 2.):  za účasti paní Ivy Hűttnerové, zisk: 16.599,10 Kč, ve prospěch: dětí ze záplavami postižené 

Venezuely (UNICEF); 

Březen (4. 3.):  pozvání přijal pan Petr Vacek, zisk: 31.428,90 Kč, ve prospěch: dětí z Dětského domova ve 

Vrchlabí na čtrnáctidenní srpnový tábor; 

Duben (1. 4.): s pekařkou paní Zlatou Adamovskou, zisk: 21.921,90 Kč, ve prospěch: dětí postižených 

záplavami na Mosambiku (UNICEF); 

Květen (6. 5.): za přispění paní Dagmar Patrasové, zisk: 35.048,50 Kč, ve prospěch: Sdružení rodičů a přátel 

dětí s cystickou fibrosou při FN Motol; 

Červen (3. 6.):  s pomocnou rukou paní Lucie Zedníčkové, zisk: 20.155,70 Kč, ve prospěch: sirotků AIDS 

(prostřednictvím UNICEF); 

Červenec (1. 7.): s nejen humorným přispěním sourozenců Adély a Dalibora Gondíkových, zisk: 23.936,10 Kč, 

ve prospěch: Sdružení Oáza (pro mentálně postižené děti a jejich umělecké aktivity); 

Srpen (5. 8.): paní Eliška Balzerová, zisk: 28.678,20 Kč, ve prospěch: dětí z oblastí válek ve světě (Sierra 

Leone, bývalá Jugoslávie, Angola); 

Září (2. 9.): s téměř cukrářským umem paní Mileny Dvorské, zisk: 25.292,50 Kč, ve prospěch: azylového 

domu Kolpingova Rodina z Prahy 8; 

Říjen (7. 10.): s "rychlým koláčem" pana Petra Rychlého, zisk: 47.886,00 Kč, ve prospěch: dětí z oblastí 

válečných konfliktů (program UNICEF); 

Listopad (4. 11.): v přítomnosti manželů Báry Hrzánové a Radka Holuba, zisk: 43.628,00 Kč, ve prospěch: 

Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí na dětský diatábor; 

Prosinec (2. 12.): s přispěním paní Barbory Srncové a její holčičky Emmy, zisk: 29.703,20 Kč, ve prospěch: 

dětí-válečných sirotků ze Sierra Leone, z města Bo, na rozšíření sirotčince; 

Prosinec (16. 12.): za účasti paní Yvetty Blanarovičové, zisk: 59. 547,90 Kč, ve prospěch: sdružení Zvonkohra 

při FN Motol - onkologicky nemocným dětem;    

 

 Celkem jsme tedy za rok 2000 získali 383.826,00 Kč a s přičtením 4 Pečení pro děti za rok 1999  

(110.815, 20 Kč) se získala částka: 494.641,20 Kč.          
 Opravdu moc děkuji a doufám, že nám všem společně bude Pečení pro děti dělat radost - a dětem trochu 

pomáhat - i po celý příští rok. 

 

      Vaše  

 

                                                             Alice Tomková. 

     

P. S. Také jsme jedenkrát pekli v moravské metropoli Brně - a to 9. 12. 2000. S pomocí paní Zdeny Herfortové 

         přispěli Brňané dětem z oblastí válečných konfliktů částkou 11.984,80 Kč. 


