
 

 
 
 
                         
                                       

                                                                                                                 V Praze dne 12. prosince 2004 
 
   Milí přátelé, 
 
ráda bych vás seznámila - stejně jako každý rok před vánočními svátky - s „ročním shrnutím“ našeho 
dobročinného počínání - „Pečení pro děti“, tentokrát za rok 2004, k datu 4. prosince 2004.   
Nebude to sice ještě konečné číslo za tento rok (pečeme totiž ještě i tradičně vánočně třetí prosincovou sobotu… 
pro  Nadační fond Kapka naděje), ale snad i tak není zanedbatelné…   
 
Únor (7.2.):  s protagonisty Nemocnice na kraji města po 20 letech – R. Zimou (alias dr. Klobouk) a A. 

Pristášovou (sestřička Monika), 24.651,00 Kč; výtěžek putoval prostřednictvím Českého 
výboru  pro UNICEF k dětem ve světě –  na vzdělávací programy; 

Březen (6.3.):  se slečnou T. Kostkovou, 24.782,00 Kč; výtěžek byl věnován nadaci Mluvící kniha na 2 tituly 
pro nevidomé děti: A. Mikulka: Výběr z pohádek (čte P. Vacek), J. Žáček: Výběr z básniček 
(čte M. Reifová a P. Vacek);  

Duben (3.4.):  s panem řed. TV Prima ing. M. Dvořákem, částka: 26.338,00 Kč; věnováno potřebným dětem 
ve světě – prostřednictvím Českého výboru pro UNICEF; 

Květen (1.5.):  s paní senátorkou MUDr. J. Moserovou a moderátorkou zpráv P. Charvátovou, 26.003,50 Kč 
pro Asociaci rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR (konkrétně na nákup 
hmatových pomůcek, ozvučených míčů a tzv. Dymo kleští, které slouží k popisu pomůcek 
hmatovým písmem);  

Červen (5.6.):  s panem K. Voříškem, 29.099,00 Kč pro programy pomoci UNICEF potřebným dětem ve 
světě;  

Červenec (3.7.):  bylo vybráno 23.549,00 Kč, pomohla nám opět rodina Kostkova ☺; vybrané penízky jsou již  
proinvestovány ve společném projektu Člověka v tísni, UNICEF a Klíčku, který  má pomoci 
dětem bez rodičů (sirotci AIDS) v Namibii; 

Srpen (7.8.):  paní Dana Makrlíková, 20.073,00 Kč; výtěžek byl věnován Českým výborem pro UNICEF 
potřebným dětem v občanskou válkou zmítaném Súdánu; 

Září (4.9.):  paní R. Hufová, mistryně světa ve sportovním aerobiku, 24.275,50 Kč, výtěžek byl věnován 
dětskému domovu v Kašperských Horách na nákup školních potřeb; 

Říjen (2.10.):  s panem režisérem J. Hřebejkem; „Horempádem“ vybráno bylo 30.189,00 Kč – penízky byly 
odeslány znovu dětem  do Súdánu; 

Listopad (6.11.): s paní Lenkou Holas Kořínkovou, částka: 26.054,50 Kč; věnováno Keramické dílně Eliáš 
(chráněná dílna pro absolventy Jedličkova ústavu sídlící v Eliášově ulici na Praze 6), na chod 
dílny;  

Prosinec I. (4.12.): s dětem známým Kostkáčem, částka: 35.266,50 Kč; na program UNICEF v Súdánu; 
Prosinec II. (18.12.): … v očekávání hezkého výsledku pro Kapku naděje… s Hankou Křížkovou, Monikou 

Absolonovou, Vendulou Svobodovou, Lindou Finkovou a Richardem Genzerem…   
                    
Celkem tedy za tento kalendářní rok:  290.281,00 Kč + 200₤. 
 
 
Celková částka od října 1999:   2,210.371,30 + 200₤. 
 
Za vše moc děkujeme, bez Vás by se nám vše uskutečňovalo o dost hůře… anebo vůbec… 
 
A co rok 2005?  Rádi bychom pomohli jedné nadaci s chráněným bydlením, dětským domovům, opět bychom 
rádi pomohli při vydaní nějaké knížky pro nevidomé děti a pak samozřejmě dětem ve světě, kterým je potřeba 
pomáhat snad ještě více – na mnoha místech naší planety jde dětem o to základní , totiž o život… 
… V únoru přijde Dana Batulková a David Matásek, v březnu pan Aleš Cibulka, v dubnu Jiří Macháček… 
 
Mějte se moc hezky, milý adventní čas přeji, přejeme… 
 
 
 
                                                                      MUDr. Alice Tomková, 
                                                                     za všechny od  Pečení pro děti. 


