V Praze dne 12. prosince 2002
Milí přátelé,
rádi bychom vás seznámili - stejně jako každý rok před vánočními svátky - s výroční zprávou „Pečení pro děti“,
tentokrát za rok 2002, k datu 7. prosince 2002.
Stejnou výroční zprávu - obohacenou ještě o mimořádnou předvánoční sobotu 15. prosince 2002, kdy budeme
vybírat pro děti - pacienty z motolské dětské hematologie (výtěžek půjde rovným dílem nadaci Kapka naděje a
rodičovskému sdružení Zvonkohra) - předložíme Finančnímu odboru MČ Prahy 1.
Tak tedy: jak jsme po celý rok „pekli“?
Únor (2.2):

s paní Jiřinou Jiráskovou, 42.032,00 Kč; výtěžek pocestoval prostřednictvím Českého výboru
pro UNICEF k dětem v utečeneckých táborech na hranicích Afghánistánu (tento den byla
překročena částka jednoho miliónu Kč!);
Březen (2.3.): s paní Jitkou Molavcovou, 34.284,20 Kč; výtěžek byl věnován Nadačnímu fondu HVĚZDA,
který pomáhá slabozrakým a slepým dětem a mladým lidem - na uskutečnění expedice do
Turecka;
Duben (6.4.):
s paní Simonou Postlerovou, částka: 32.476,40 Kč; věnováno prostřednictvím UNICEF dětem
v Kambodže (rozvoj zdrojů pitné vody, zdravotní péče, zemědělství);
Květen (4.5.): s paní Lívií Klausovou, 35.841,30 Kč pro Ústav sociální péče pro mentálně postižené
v Bystřici nad Úhlavou - konkrétně na stavbu vodoléčby;
Červen (1.6.): s paní Lornou Vančurovou, 28.105,30 Kč pro program UNICEF boje s dětskou podvýživou
na indickém subkontinentu;
Červenec (6.7.): bylo vybráno 24.039,40 Kč, pomohla nám moderátorská dvojice Nicol Lenertová a Karel
Voříšek; vybrané penízky jsou již v Dětském domově v Jablonci nad Nisou - konkrétně byly
použity na nákup míčů, spacáků, ešusů a vůbec vybavení na letní tábor;
Srpen (3.8.):
slečna Šárka Kubelková, 25.782,60 Kč; výtěžek byl věnován Českým výborem pro UNICEF
dětem v Angole (zřizování center., která rozdělují potraviny a zajišťují základní lékařskou péči,
k proočkování 300 000 dětí proti záškrtu, dětské obrně a žluté horečce;
Září (7.9.):
paní Viola Ottová, 29.136,00 Kč, výtěžek byl věnován Společenství DOBROMYSL, které
rekonstruuje statek v obci Srbeč jako chráněné bydlení a denní stacionář pro absolventy
Jedličkova ústavu;
Říjen (5.10.):
s panem Honzou Musilem; vybráno bylo 36. 975,30 Kč - na očkovací program UNICEF, který
pomáhá zachraňovat životy dětí všude tam, kde očkování není samozřejmostí...
Listopad (2.11.): se slečnou Elen Černou, částka: 32.945,90 Kč; věnováno Integračnímu centru ZAHRADA,
které pomáhá kombinovaně postiženým dětem - na výstavbu Pohádkového hřiště;
Prosinec I. (7.12.): s paní Janou Šulcovou a fotbalisty Slávie pány Gedeonem a Dostálkem; částka: 53.306,60
Kč; na program UNICEF v občanskou válkou zničené Rwandě (dětem bez rodičů);
EXTRA povodňová Pečení pro děti:
21. 9. 2002: slečna L. Borhyová, Dětský domov v Žíchovci (na opravu přízemí a dětského hřiště), 32.690,80 Kč;
19. 10. 02: sport. redaktoři ČT, ÚSP v Neratovicích pro kombinovaně postiž. děti (oprava kotelny), 37.646,80 Kč;
16. 11. 2002: V. Hybnerová a S. Rašilov, DVÚ v Dobřichovicích (na nákup školních potřeb), 36.887,90 Kč.
Celkem tedy za tento kalendářní rok: 482.150,50 Kč + 200₤
Celková částka od října 1999: 1,453.535,10 + 200₤
Za vše moc děkujeme, bez Vás by se nám vše uskutečňovalo o dost hůře… Také děkujeme za vstřícnost a
laskavost, díky které jsme od září pořádali Pečeníčko dvakrát do měsíce a tento „extra“ výdělek věnovali
záplavami zničeným dětským zařízením.
V roce 2003 bychom rádi pomohli Dětskému domovu v Budišově nad Budišovkou, nadaci Dětský mozek,
Domovu Svaté Rodiny a samozřejmě podle aktuální situace také dětem ve světě (v dubnu by to mělo být pro
dětský azylový dům v Grozném, který založila česká novinářka Petra Procházková)…
… Společně se slíbenou účastí paní Jiřiny Jiráskové, Jany Brejchové, Terezy Brodské – a to hned 1. února 2003,
kdy zahajujeme další sezónu…
Přejeme Vám krásný zimní čas a těšíme se na shledanou v příštím kalendářním roce, v roce 2003.
Ing. Pavla Gomba,
výkonná ředitelka Českého výboru pro UNICEF
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