
 
 
 
 

            
                                                             

                                                                                                                 V Praze dne 10. prosince 2007 
 
Milí přátelé a podporovatelé, 
 
… po dalším „pekařském“ roce vám rádi předkládáme letošní zisky našeho dobročinného každoměsíčního 
počínání „v přehledu“… Pečení pro děti 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 (3.2.): s paní Sárou Saudkovou, 22.150,50 Kč; výtěžek putoval prostřednictvím Českého výboru  pro 

UNICEF na program boje proti malárii – zejména na nákup moskytiér a léků;  
Březen (3.3.):  s paní Vandou Konečnou a Zuzanou Ďurinovou z Divadla Bez zábradlí, 19.372,00 Kč; výtěžek 

byl věnován Nadačnímu fondu "Slunce pro všechny", který působí ve Středočeském kraji a 
pomáhá integrovat postižené děti do normálního školství (a nejen to) – konkrétně na projekt 
"Zahrada pro všechny se Sluncem", na herní prvky na hřiště v MŠ v Kyšicích a škole Slunce 
ve Stochově. Více na www.slunce.info.   

Duben (7.4.):  s Laďkou Něrgešovou, částka: 26.211,50 Kč; věnováno potřebným dětem u nás – 
prostřednictvím Českého výboru pro UNICEF dětem postiženým Rettovým syndromem (Rett 
Community, www.rett-cz.com) - občanskému sdružení rodičů a přátel dívek postižených 
Rettovým syndromem, neurologickým degenerativním onemocněním;  

Květen (5.5.):  s paní Veronikou Freimanovou, 20.734,50 Kč; potřebným dětem v Sierra Leone - UNICEF;  
Červen (2.6.):  s panem Patrikem Eliášem, Vyslancem Dobré vůle UNICEF, 25.267,50 Kč; pro programy v 

Nepálu, na program UNICEF zajišťující pitnou vodu;  
Červenec (7.7.):  bez paní Kateřiny Jacques, bylo vybráno 15.086,00 Kč; vybrané penízky posloužily dětem v 

Ghaně, kam zamířila mise českých plastických chirurgů - léčit vředy Buruli;  
Srpen (4.8.):  záštita paní Světlany Zárubové, 15.273,50 Kč; výtěžek byl věnován Českým výborem pro 

UNICEF dětem v Nepálu; 
Září (1.9.):  pan Pavel Novotný, 22.308,50 Kč; výtěžek byl věnován dětem v jižní Asii, které trpěly vinou 

velkých záplav;  
Říjen (6.10.):  s paní Ljubou Krbovou, 22.864,50 Kč; penízky byly odeslány sdružení Pomocné tlapky, které 

pomáhá vychovávat asistenční pejsky postiženým;   
Listopad (3.11.): s paní dr. Jindrou Jarošovou, částka: 22.618,00 Kč; věnováno Sdružení rodičů a přátel dětí 

nevidomých a slabozrakých v ČR - konkrétně na výrobu učebnic pro nevidomé děti.; 
Prosinec (1.12.): paní  Jana Nováková-Adamcová, částka: 18.698,00 Kč; prostřednictvím Českého výboru  pro 

UNICEF se peníze využijí v boji proti podvýživě v zemích třetího světa;  
Prosinec (15.12.): s panem Karlem Voříškem… 25.082,50 Kč věnováno Společenství Dobromysl, které v obci   

Srbeč u Rakovníka buduje denní stacionář a pobytové centrum pro kombinovaně postižené 
mladé lidi… 

                    
Celkem tedy za tento kalendářní rok:  255.667,00 Kč. 
 
Celková částka od října 1999:   3,114.016,30 Kč + 200₤. 
 
Za vše moc děkujeme, bez Vás by se nám vše konalo o dost hůře… anebo vůbec… 
Budeme se snažit proprodávat se i rokem 2008 (poprvé v únoru 2007)… - abychom se pomalinku blížili zase 
nějakému kulatému číslu…☺… 
Přejeme vám vše dobré, krásný adventní, vánoční i novoroční čas!  
  
S díky a úctou, 
 
 
 
 
              Ing. Pavla Gomba                                                        MUDr. Alice Tomková 
         Český výbor pro UNICEF                                                      Pečení pro děti 
 
 


