V Praze dne 25. prosince 2009
Milí přátelé a podporovatelé,
… po dalším - desátém - roce vám rádi oznamujeme výsledky našeho dobročinného každoměsíčního počínání ...
první sobotu v měsíci v pasáži Myslbek … a v prosinci i sobotu třetí …
Pečení pro děti se koná (jak víte
leden je měsícem prázdninovým …
Tak tedy:
Únor (7.2.):

s Petrem Vackem a Milanem Formanem, 14.452,00 Kč; výtěžek putoval prostřednictvím
Českého výboru pro UNICEF na program boje s dětskou úmrtností do 5 let v zemích třetího
světa;
Březen (7.3.):
s paní Karlou Mráčkovou, 16.036,00 Kč; výtěžek byl věnován dětem ve světě prostřednictvím UNICEF;
Duben (4.4.):
s panem Radkem Johnem, částka: 20.751,00 Kč; věnováno potřebným dětem v Kigali na
konkrétní projekt - centrum pro „děti ulice“ v hlavním městě Rwandy;
Květen (2.5.): se slečnou Radkou Kocurovou - opět dětem do Rwandy - 20.427,00 Kč;
Červen (6.6.): s paní Terezou Kostkovou a synem Antonínem , 24.045,00 Kč; výtěžek byl věnován dětem ve
světě na dlouhodobé projekty UNICEF;
Červenec (4.7.): záštita - paní Petra Eliáš Voláková, bylo vybráno 12.683,00 Kč; vybrané penízky posloužily
dětem ve světě - na program UNICEF - „Voda dává život“;
Srpen (1.8.):
záštita - paní Dana Morávková, 11.068,00 Kč; výtěžek byl věnován Českým výborem pro
UNICEF na projekty dlouhodobé - očkování, vzdělání - dětem ve světě;
Září (5.9.):
s panem Michalem Jančaříkem , 17.855,00 Kč; výtěžek byl věnován opět dětem ve světě;
Říjen (3.10.):
s paní Simonou Postlerovou, 23.630,00 Kč; penízky byly odeslány prostřednictvím UNICEF
dětem postiženým válečnými konflikty dospělých …;
Listopad (7.11.): s panem Petrem Jančaříkem, tatínkem Michala, částka: 20.547,00 Kč; věnováno dětem
postiženým zemětřesením v Bhútánu;
Prosinec (5.12.): s moderátorem Karlem Voříškem, částka: 38.151,00 Kč; prostřednictvím Českého výboru pro
UNICEF se peníze využijí na program UNICEF proti podvýživě;
Prosinec (19.12.): s hercem Studia Ypsilon Petrem Vackem pro děti v České republice - pro o. s. HoSt
(http://www.hostcz.org/), které pomáhá s výchovou dětí postižených, s výchovou dětí z
neúplných rodin a s výchovou dětí z rodin sociálně slabých, zisk: 30.153,00 Kč;
Celkem tedy za tento kalendářní rok: 249.798,00 Kč.
Celková částka od října 1999: 3,588.251,30 Kč + 200₤.
Za pomoc moc děkujeme, bez vás by nám vše šlo o dost hůře …
Budeme se snažit nezklamat vás i během roku 2010 (poprvé v únoru 2010) …
Přejeme vám vše dobré, příjemný povánoční čas a krasný rok MMX!

S díky a úctou

Ing. Pavla Gomba
Český výbor pro UNICEF

MUDr. Alice Tomková
Pečení pro děti

