V Praze dne 8. prosince 2006
Milí přátelé a podporovatelé,
… znovu po roce vám rádi předkládáme v ucelené podobě letošní zisky našeho dobročinného každoměsíčního
počínání – totiž Pečeni pro děti, které se koná vždy první sobotu v měsíci na tradičním místě – v pasáži Myslbek.
Výsledek je zatím neúplný, protože je před námi ještě speciální vánoční prodej – 3. prosincovou sobotu…
Tak tedy:
Únor 2006: s Lenkou Holas Kořínkovou, 19.310,00 Kč; výtěžek putoval prostřednictvím
Českého výboru pro UNICEF k dětem ve Rwandě (na program „Pitná voda“);
Březen 2006: s panem Mario Kubcem z Divadla Na Fidlovačce, 22.176,00 Kč; výtěžek byl věnován Dílně Eliáš,
která vyrábí s absolventy Jedličkova ústavu úžasnou keramiku – v Eliášově ulici na Praze 6;
Duben 2006: s panem ing. Martinem Dvořákem a paní Veronikou Novákovou – TV Prima,
částka: 22.729,50 Kč; věnováno potřebným dětem ve světě – prostřednictvím Českého výboru pro UNICEF
(na program boje s podvýživou);
Květen 2006: s paní Michaelou Dolinovou a jejími dvěma holčičkami, 18.327,00 Kč; pro o. s. Hornomlýnská
na rozšíření půjčovny pomůcek pro handicapované děti – k rozvoji jemné a hrubé motoriky, logiky, ke stimulaci
zraku a dalších smyslů;
Červen 2006: s paní Janou Novákovou – TV Nova, 20.613,50 Kč pro programy pomoci UNICEF potřebným
dětem ve světě, konkrétně ve V Africe (podvýživa);
Červenec 2006: pan Jan Čenský, bylo vybráno 18.768,50 Kč; vybrané penízky posloužily jako každý červenec
dětskému domovu, tentokráte Dětskému domovu v Prostějově – na letní tábor v přírodě;
Srpen 2006: záštita pana Martina Dejdara, 15.761,50 Kč; výtěžek byl věnován Českým výborem pro UNICEF
dětem v africké Keni na nákup moskytiér – jako prevence malárie;
Září 2006: pan Petr Vacek, 22.911,00 Kč; výtěžek byl věnován sdružení Humanitas Afrika - na pomoc sirotčinci
Lenana Slum Orphans v Nairobi;
Říjen 2006: s paní Hankou Kynychovou, 43.248,00 Kč; penízky byly odeslány znovu dětem ve světě – Český
výbor pro UNICEF, program „Děti ulice“ - více na www.unicef.cz;
Listopad 2006: s paní Naďou Konvalinkovou, částka: 20.001,00 Kč; věnováno Nadačnímu fondu Rozum a cit,
které pomáhá pěstounským rodinám v jejich nelehké cestě…;
Prosinec I. 2006: paní Petra Voláková, „Rosnička“ TV Prima a přítelkyně hokejisty NHL Patrika Eliáše,
který je od letošního podzimu Vyslancem Dobré vůle UNICEF pro Českou republiku…, částka: 26.896,00 Kč;
prostřednictvím Českého výboru pro UNICEF se peníze použily na koupi postýlek do sirotčince na ostrově
Rusinga Island v Keni;
Prosinec II. 2006: s herečkou Klárou Issovou pro sdružení Dobromysl, které v obci Srbeč u Rakovníka buduje
denní stacionář a pobytové centrum pro kombinovaně postižené mladé lidi – částka: 33.800,50 Kč…
Celkem tedy za tento kalendářní rok: 284.542,50 Kč + 200₤.
Celková částka od října 1999: 2,858.349,30 Kč + 200₤.
Za vše moc děkujeme, bez Vás by se nám vše uskutečňovalo o dost hůře… anebo vůbec…
Budeme se snažit proprodávat se i rokem 2007 (poprvé v únoru 2007)… - třeba za hranici 3 miliónů Kč ☺…
A Vám přejeme vše dobré, krásný adventní, vánoční i novoroční čas!
S díky a úctou,

Ing. Pavla Gomba
Český výbor pro UNICEF

MUDr. Alice Tomková,
Pečení pro děti

