
 

 
 
            
                                                             

                                                                                                                 V Praze dne 14. prosince 2003 
 
   Milí přátelé, 
 
rádi bychom vás seznámili - stejně jako každý rok před vánočními svátky - s výroční zprávou našeho 
dobročinného „Pečení pro děti“, tentokrát za rok 2003, k datu 6. prosince 2003.   
Nebude to sice ještě konečné číslo za tento rok (pečeme totiž ještě i tradičně vánočně třetí prosincovou sobotu… 
pro denní stacionář pro kombinovaně postižené děti Rváčov, na chod tohoto zařízení), ale snad bude alespoň 
veselé ☺ … 
 
Únor (1.2):  s paní Janou Brejchovou, 32.113,10 Kč; výtěžek putoval prostřednictvím Českého výboru  pro   

UNICEF k dětem ve světě –  na očkování a program boje proti podvýživě; 
Březen (1.3.):  se slečnou Jitkou Kocurovou, 28.358,50 Kč; výtěžek byl věnován Dennímu stacionáři pro 

kombinovaně postižené děti AKORD;  
Duben (5.4.):  s paní Zorou Jandovou, Jiřinou Šiklovou, Janem Krausem, Michaelem Kocábem, Michalem 

Dlouhým…, částka: 53.729,30 Kč; věnováno o. s. BERKAT, které založila novinářka Petra 
Procházková a jehož snahou je pomoci Čečensku – materiálně, kulturně…;  

Květen (3.5):  s panem Kamilem Halbichem, 22.792,70 Kč pro Domov sv. Rodiny v Liboci – na chod 
chráněných dílen;  

Červen (7.6.):  s paní Liběnou Rochovou, 45.294,20 pro program pomoci UNICEF potřebným dětem 
v poválečném Iráku;  

Červenec (5.7.):  bylo vybráno 19.652,40 Kč, pomohla nám slečna Lucie Borhyová (již podruhé); vybrané 
penízky jsou již v Dětském domově v Budišově nad Budišovkou…;  

Srpen (2.8.):  paní Štěpánka Duchková, 20.912,90 Kč; výtěžek byl věnován Českým výborem pro UNICEF 
dětem ve světě – na projekt „Nezávadná voda“; 

Září (6.9.):  pan Pavel Šporcl, 25.891,20 Kč, výtěžek byl věnován na možnost další existence tzv. 
zdravotních klaunů, kteří navštěvují děti v nemocnicích, ústavech a dětských domovech ; 

Říjen (4.10.):  se slečnou Lucií Vondráčkovou; vybráno bylo 27.006,30 Kč – penízky byly odeslány dětem  
do Libérie, která se léčí z válečného konfliktu… Vše prostřednictvím Českého výboru pro 
UNICEF; 

Listopad (1.11.): s paní Ivanou Chýlkovou a jejím synem Jáchymem, částka: 35.260,60 Kč; věnováno o. s. 
Hornomlýnská – na dobudování  a existenci denního stacionáře pro velmi těžce kombinovaně 
postižené děti;  

Prosinec I. (6.12.):     s paní Bárou Štěpánovou; částka: 35.151,60 Kč; na program UNICEF v Libérii; 
Prosinec II. (20.12.): s Martinem Mejstříkem, Josefem Klímou a patriarchou CČSH Janem Schwarzem „bylo 

pečeno“ pro denní stacionář ve Rváčově: částka: 53.728,90 Kč;   
                    
Celkem tedy za tento kalendářní rok: 399. 891,70 Kč + 200₤. 
 
 
Celková částka od října 1999:   1,920.090,30 + 200₤. 
 
Za vše moc děkujeme, bez Vás by se nám vše uskutečňovalo o dost hůře…  
V roce 2004 bychom rádi pomohli Dětskému domovu v Kašperských Horách, zrakově postiženým dětem a 
pochopitelně dětem ve světě, kterým je potřeba pomáhat snad ještě více – na mnoha místech naší planety jde 
dětem o to základní , totiž o život… 
… Společně se slíbenou účastí paní Jiřiny Jiráskové, Marka Vašuta, představitelů nové Nemocnice na kraji 
města… 
 
Přejeme Vám krásný vánoční i novoroční čas a těšíme se na shledanou v příštím kalendářním roce, v roce 2004. 
To snad již brzy na jaře přivítáme druhý vydělaný milion… 
 
 
 
 
                                                                      MUDr. Alice Tomková, 
                                                                     za všechny od  Pečení pro děti. 


