
 
            
            
       V Praze dne 3. prosince 2001 
   Milí přátelé, 
 
dovolte nám seznámit Vás - stejně jako každý rok před vánočními svátky - s výroční zprávou „Pečení pro děti“, 
tentokrát za rok 2001, k datu 3. prosince 2001.   
Stejnou výroční zprávu  -  obohacenou ještě o předvánoční sobotu 15. prosince 2001, kdy budeme vybírat pro 
děti - pacienty z motolské nemocnice (na rekonstrukci dětské herny na oddělení 1. dětské kliniky) společně 
s panem Václavem Upírem Krejčím a jeho napečenými „Upírky“ - předložíme Finančnímu odboru MČ Prahy 1. 
Tak tedy: jak jsme po celý rok „pekli“? 
 
Únor (3.2.):   s paní Janou Štěpánkovou, částka: 37.239,00 Kč; věnováno prostřednictvím UNICEF dětem  
                     v zemětřesením postiženém Salvadoru (zemětřesení leden 2001); 
Březen (3.3.):  s paní Libuší Havelkovou, částka: 43.358,00 Kč; předáno sdružení Máme otevřeno? na            
                       vybudování chráněného prostoru pro mentálně postižené v ulici Ve Smečkách; 
Duben (7.4.):  s paní Magdalenou Reifovou, částka: 39.125,90 Kč; podpora programu UNICEF - Boj 

s dětskou podvýživou v zemích třetího světa; 
Květen (5.5.):  s panem Petrem Novotným, částka: 50.443,90 Kč; věnováno nadačnímu fondu Klíček na 

dostavbu a vnitřní zařízení dětského hospice v Malejovicích na Sázavě; 
Červen (2.6.):  s paní Lenkou Holas Kořínkovou, částka: 34.280,40 Kč; prostřednictvím Českého Výboru pro 

UNICEF na projekt „Nezávadná voda“ v zemích třetího světa - především Vietnam a 
rovníková Afrika; 

Červenec (7.7.):  s paní Zorou Jandovou, částka: 20.505,00 Kč; penízky předány Dětskému domovu v Brušperku  
na opravu a event. koupi židliček a postýlek; 

Srpen (4.8.):  s paní Petrou Černockou, částka: 27.394,90 Kč; pro Humanitas Africa - na vybudovaní 
zemědělské školy v Ghaně; 

Září (1.9.):   s paní Martinou Menšíkovou, částka: 29.372,20 Kč; předáno na dovybavení Rodinného 
dětského domova v Jablonném nad Orlicí; 

Říjen (6.10.):  s paní Marthou a Tenou Elefteriadu, částka: 38.324,90 Kč; znovu projekt „Nezávadná voda“; 
Listopad (3.11.): s paní Jaroslavou Kretschmerovou, částka: 42.389,40 Kč; věnováno společnosti a nadaci 

DUHA, která se zabývá integrací mentálně postižených - tak tedy penízky pro keramickou a                          
 kartonářskou dílnu, …; 

Prosinec I. (1.12.): s paní Pavlínou Filipovskou, částka: 43.718,40 Kč; na program UNICEF v Afghánistánu. 
                            + Pečení pro děti získalo 200₤ jako vítěz grantu jedné nejmenované právnické firmy.                      
 
Celkem tedy za tento kalendářní rok: 406.152,00 Kč + 200₤  
 
Celková částka od října 1999:   912.778,00 Kč + 200₤ 
 
Za vše moc děkujeme, bez Vás by se nám vše uskutečňovalo o dost hůře… Tuto větu ale, prosím, neberte jako 
závazek do budoucna, ale jako opravdový dík.  
 
Přejeme Vám krásný zimní čas a těšíme se na shledanou v příštím kalendářním roce, v roce 2002, kdy bychom 
mohli někdy zjara napočítat miliontou korunku pro děti spadlou do kasičky…  
 
V roce 2002 bychom rádi pomohli Dětskému domovu v Jablonci nad Nisou, nevidomým dětem prostřednictvím 
nadace Hvězda, mentálně postiženým na provoz chráněné dílny Eliáš a samozřejmě podle aktuální situace také 
dětem ve světě… 
… Společně se slíbenou účastí paní Jiřiny Jiráskové, Josefa Dvořáka, Lenky Filipové,  
Evy Hudečkové-Trejtnarové, Jakuba Smolíka…  
 
 
 
                                                                                               MUDr. Alice Tomková, 
                                                                                                    za Pečení pro děti 


