
 

 
 
            
                                                           

                                                                                                                 V Praze dne 19. prosince 2005 
 

Milí přátelé, 
 
… ráda vám opět po roce přináším výsledky našich pečivových sobot „v kupě“, na jednom papíře… To abyste 
věděli, jak si Pečení pro děti vedlo v tomto kalendářním roce (k datu 17. prosince 2005, kdy proběhlo letošní 
poslední Pečení pro děti). Tak tedy: 
   
Únor (5.2.):  s Danou Batulkovou, 37.201,00 Kč; výtěžek putoval prostřednictvím Českého výboru  pro   

UNICEF k dětem v JV Asii (tsunami); 
Březen (5.3.):  s panem Alešem Cibulkou, 23.098,00 Kč; výtěžek byl věnován o. s. Villa Vallila, které 

v Červeném Újezdu buduje chráněné bydlení pro mentálně postižené mladé lidi (rekonstrukce 
staré vily);  

Duben (2.4.):  s panem Jiřím Macháčkem (MIG21), částka: 18.901,50 Kč; věnováno potřebným dětem ve 
světě – prostřednictvím Českého výboru pro UNICEF (na program boje s podvýživou); 

Květen (7.5.):  s panem Otakáro Schmidtem, 25.459,00 Kč; pro Ústav sociální péče  Javorník (zařízení pro 
mentálně a kombinovaně postiženou mládež), na chod tkalcovské dílny – jedna jejich tapiserie 
byla vystavena i na Designbloku…;  

Červen (4.6.):  se slečnou Terezou Kostkovou, 23.387,50 Kč pro programy pomoci UNICEF potřebným 
dětem ve světě (podvýživa);  

Červenec (2.7.):  zpěvák Petr Kolář, bylo vybráno 22.945,50 Kč; vybrané penízky posloužily Dětskému domovu 
ve Vizovicích – na vodácký tábor na Vltavě;   

Srpen (6.8.):  slečna Laďka Něrgešová, 28.826,00 Kč; výtěžek byl věnován Českým výborem pro UNICEF 
podvyživeným dětem v subsaharské Africe (více na www.unicef.cz, dlouhodobé programy); 

Září (3.9.):  paní Ester Kočičková, 24.120,50 Kč; výtěžek byl věnován občanskému sdružení Máme 
otevřeno?, které pomáhá integrovat postižené mladé lidi do společnosti, provozuje kavárnu 
Vesmírna v ulici Ve Smečkách, kde obsluhují postižení… 

Říjen (1.10.):  s paní Petrou Špindlerovou (Rodinná pouta), 30.097,50 Kč; penízky byly odeslány znovu 
dětem ve světě –  Český výbor pro UNICEF, podvýživa; 

Listopad (5.11.): s paní Nelou Boudovou, částka: 32.952,00 Kč; věnováno Asociaci rodičů a přátel dětí 
nevidomých a slabozrakých v ČR – na nákup hmatových pomůcek, knih a ozvučených míčů;  

Prosinec I. (3.12.): paní Alice Bendová, částka: 28.994,50 Kč; na program UNICEF – sirotci AIDS; 
Prosinec II. (17.12.): paní Libuše Švormová, 29.466,00 Kč; pro Mluvící knihu na vydání dětské zvukové 

knížky… 
 
                    
Celkem tedy za tento kalendářní rok: 325.449,00 Kč.  
 
 
Celková částka od října 1999:   2,573.806,80 Kč + 200₤. 
 
Za vše opět moc děkujeme, bez Vás by se nám vše uskutečňovalo o dost hůře… anebo vůbec… 
 
A slibujeme, že vytrváme i v dalším roce.  
 
Příjemný adventní čas přeji, přejeme… Krásné Vánoce a dobrý rok 2006! 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     MUDr. Alice Tomková, 
                                                                     za všechny od  Pečení pro děti. 


