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Dne 10. května 2013 zahrála pro náš 

dětský domov hudební skupina 

Condurango s frontmenkou Bárou 

Hrzánovou - herečkou a zpěvačkou, 

kterou znáte zejména ze skvělého 

představení Hrdý Budžes. Koncert 

se konal tradičně v atriu vysoké 

školy CEVRO INSTITUT. Kapela 

Condurango pro nás zahrála bez 

nároku na honorář. 

Děkujeme! 

4. června proběhla již tradiční zahradní 

slavnost - Den Radosti. Toto setkání je 

určeno pro děti a jejich příbuzné, kamarády 

a učitele, pracovníky dětského domova, 

členy a přátele o. p. s. Radost, sociální 

pracovnice, dárce a sponzory, kolegy a 

podobně. Bezvadné občerstvení ve formě 

rautu připravila s dívkami naše Evička, 

Tibor a Míša se postarali o grilování. 

Zábavu a fotografování si vzal na starost 

Aleš. A my ostatní jsme si jen povídali, jedli, 

pili a prostě se bavili. Počasí nám nakonec 

docela vyšlo, jen vrcholící povodně 

zabránili některým hostům v účasti. Ale to 

nevadí, vždyť příští rok se jistě všichni 

setkáme na VII. slavnosti. 

Den Radosti – už po šesté 



Přispět našim dětem můžete na účet 111777111/0600 GE Money Bank 

www.radost-ops.cz 111777111/0600  

I když si letos jaro dávalo hodně načas, my jsme se 
nepříznivého počasí nezalekli a zahráli jsme si volejbal na 
benefičním turnaji ve sportovním areálu u školy v Dolních 
Měcholupech. Za pomoci kamarádů Davida a Tomáše 
úderem 9hodiny začaly první zápasy ve skupinách. Turnaje 
se zúčastnilo celkem osm týmů, a to TP Vision, Staří 
Boleslaváci, Metroprojekt, Los Lemplos, Modřanské Vosy, 
Jílováci, Celebrity Boxing Place a samozřejmě nechyběl ani 
tým Radost, který byl složený z dospěláků domova za 
vydatné pomoci Veroniky a Jany.  

RADOST CUP – volejbalový turnaj 11. 5. 2013 

Pro děti byl připravený 
doprovodný sportovní 
program v režii Evy a 
Oty. Také se malovalo 
se na obličej, kdo chtěl, 
mohl jezdit na segway, 
dražili se obrázky 
našich dětí – a byl 
opravdu velký zájem. 

Nejen sportem živ je člověk. V 
zázemí turnaje byl připravený 
gril, na kterém se připravovaly 
klobásky, kuřecí a vepřové plátky. 
Šéfem grilu byl Tibor, který svým 
kuchařským uměním vyhověl 
snad každému přání. A kdo 
neměl chuť na grilované 
speciality, mohl se vrhnout na 
utopence, hermelín, nebo buchtu 
od naší hospodyně Evičky. 

Počasí nám sice moc nepřálo, 
ale nejsme z cukru. takže 
nám občasný májový deštník 
nevadil a hrálo se vesele až do 
finále. V něm se utkali Staří 
Boleslaváci a Jílováci, kteří si 
odnesli z turnaje vítězství. 
Náš tým získal bronzovou 
trofej. Ale v turnaji nešlo ani 
tak o ceny, jako o dobrou 
náladu a příjemně prožitý 
den. Vypadá to, že by se z 
volejbalového turnaje mohla 
stát tradice – tak uvidíme, 
jestli to příští rok v květnu 
rozpinkáme opět.  
     Patrik Baláž 


