
Hurá za Mikešem…..

Slovo úvodem 

Nejdříve bych chtěl poděkovat za  vaše 
kladné reakce na první číslo našeho 
Radostného občasníku.  Velice mě potěšily. 
Jak jsem slíbil, posílám vám druhé číslo. 
Nejsem grafik ani novinář, ale věřím, že 
moje snaha přinést vám zajímavé 
informace o našem domově v zajímavé 
úpravě, dojde aspoň trochu naplnění. 

Daniel Walbröl, manažer DD Radost

Radostný občasník č.2  

říjen 2010

muzea Josefa Lady s jeho obrázky, oběd a zpět.
Většina našich dětí je z Prahy a jsou v

kontaktu se svými rodiči. Trávit společně čas je
nenahraditelné. Bohužel v kontaktu dětí s rodiči
brání některá omezení, ať už právní, výchovná,
ekonomická, zdravotní či sociální. Také rodiče
dětí často neumí trávit společný čas se svými
dětmi a připravit zajímavý společný program.

Proto jsem se rozhodli realizovat projekt
společných programů pro děti umístěné v našem
dětském domově a jejich rodiče, příbuzné,
sourozence a další blízké osoby.

Společné akce jsou pro rodiče zdarma,
hradíme jízdné i vstupné. Tyto programy jsme
zahájili v únoru tohoto roku.

Únor - festival cirkusového umění Cirkus Cirkus

Březen – botanická zahrada a skleník Fata Morgana

Duben - motokáry

Květen – výlet na Petřín a rozhlednu

Červen – Retro Music Hall – taneční vystoupení

Září – pouštění draků, muzeum MHD v Praze

Říjen – výlet do Hrusic, muzeum J. Lady

V říjnu proběhla v pořadí již sedmá společná 
akce pro děti a jejich rodiče, prarodiče, 
sourozence a jiné blízké. Tentokrát jsme se 
vypravili do Hrusic – kraje Josefa Lady a kocoura 
Mikeše, navštívit místní muzeum. Výletu se 
zúčastnilo šest dětí, dva tatínkové, jedna 
maminka a dva vychovatelé. Itinerář klapl 
dokonale, sraz na nádraží, cesta vlakem, příjemná 
a nedlouhá procházka, návštěva



Přispět na vánoční dárky pro naše děti můžete na účet 
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K podzimu taneční patří…….

K podzimu tradičně patří, kromě plískanic a padajícího listí, i
taneční. Určitě jste si v prostředcích hromadné dopravy či na ulici
všimli slečen a mladých mužů, kteří odložili džíny, vytahané
mikiny, minisukně či kalhoty o tři čísla větší ve všech rozměrech,
a jako by mávnutím kouzelného proutku se nastrojeni v šatech a
oblecích, s motýlky a rukavicemi a v naleštěných botách, chystají
do tanečních.

I v našem domově se letos do kurzů tance a společenského
chování přihlásily čtyři naše středoškolačky. Veronika, Jarka, Petra
a Verča od října chodí do taneční školy Vavruška, a snaží se
proniknout do tajů valčíku, polky, waltzu, samby, tanga a všech
dalších oblíbených společenských tanců.

Tak holkám s námi držte palce, ať jim to jde, a šikovné a
příjemné tanečníky.
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D ě t s k ý   d o m o v 

Dobrý den. Jmenuju se Veronika a před měsícem 

jsem v dětském domově Radost oslavila svoje 

osmnácté narozeniny. Moc jsem si k narozeninám 

přála notebook, a díky Vám se mi moje přání splnilo. 

Proto bych Vám všem, kteří jste na mě mysleli a na 

počítač přispěli chtěla moc poděkovat.  Notebook 

Dell Vostro jsem nakonec získala od společnosti 

Mountfield a.s. Finanční příspěvky Vás ostatních, s 

Vaším dovolením, necháme Ježíškovi na dárky pro 

ostatní holky a kluky v domově.

Mountfield a. s.

pan a paní Drbohlavovi

paní Štěpánka Doležalová

Finall s. r. o. 

pan a paní Růžičkovi

paní Luba Kokešová

pan Tomáš Stodola

pan Eelko Truijens

pan Karel Klír

paní Ivka Vítovcová

pan Michal Němeček

paní Jitka Bendová


