
Vážení přátelé, podporovatelé a dárci 
 
Dovolte, abych vás tímto pozval na již pátou 
zahradní slavnost „Den Radosti“, která se koná 
5. 6. 2012 od 16:00 hodin v našem domově. 
Pozvánku jste jistě již obdrželi emailem. Přijďte 
si užít příjemné odpoledne. Těšíme se na vás 
 
Daniel Walbröl 
ředitel obecně prospěšné společnosti 
 
   

Radostný občasník č. 8 – květen 2012 

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání dětí, pracovníků, rodičů, členů 

správní rady, sponzorů a přátel našeho dětského domova na zahradní 

slavnosti 

 DEN RADOSTI 
5. 6. 2012 

od 16:00 hodin 

 Můžete si u nás zahrát různé společenské hry, popovídat si, prohlédnout 

si náš dětský domov,  bude pro Vás připraven raut a grilování. Přijďte se 

s námi bavit,  dobrá nálada zaručena…… 

 
Radost – dětský domov  

Čs. Tankistů 277/11 

109 00 Dolní Měcholupy 

Tel:   274 775 200, 

walbrol@radost-ops.cz 

www.radost-ops.cz  

Dne 19. dubna 2012 

proběhlo v prostorách 

vysoké školy CEVRO  

benefiční divadelní 

představení „Škola 

Malého Stromu“ na 

motivy stejnojmenné 

knihy Forresta Cartera.  

Chtěl bych poděkovat  

Ivetě Duškové a Petře Bílkové za velmi 

poutavé představení, a věřím, že všichni 

přítomní byli spokojeni. Dobrovolné 

vstupné ve výši13.770,-- Kč použijeme na 

prázdniny pro naše děti. Díky 

 

 

Na konci dubna a začátkem května navštívili náš 

dětský domov zástupci hokejové klubu HC Slavia 

Praha - pan Vladimír Růžička (asi netřeba 

představovat) a pan Jakub Mejzlík (PR manažer 

klubu). Měli zájem o navázání partnerské 

spolupráce s neziskovou organizací, která se 

věnuje dětem. Slovo dalo slovo a tak my dovolte 

vám představit našeho nového partnera – 

hokejový klub HC Slavia Praha. S některými 

hráči klubu se budete moci  

seznámit již 5. 6. 2012  

na naší zahradní  

slavnosti, kdy  

nás přijdou nejen  

navštívit, ale  

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

www.radost-ops.cz 111777111/0600  

  

Prázdniny se blíží 

Také letošní rok chystáme na letní prázdniny řadu akcí. Pravidelně využíváme léto k 

aktivitám v přírodě, poznáváme krásy České republiky, ale když se podaří rádi zavítáme 

i do zahraničí – k moři. Letos se chystáme strávit „rodinou dovolenou“ (viz níže) na 

statku Bukáček uprostřed CHKO Ždárské vrchy, navštívíme naše oblíbené destinace 

Malou Skálu a Stříbrnou Skalici, vydáme se taky sjíždět řeku Vltavu na raftech. Mimo 

tyto akce také 12 dětí dle svých zájmů a koníčků absolvuje letní tábory pro děti a 

mládež. Každý rok se snažíme zajistit prázdniny plné zážitků a poznávání. Děkujeme 

těm, kteří se rozhodli nás i v tomto roce finančně podpořit. Příspěvky můžete zasílat na 

náš účet uvedený v záhlaví. Rádi vám vystavíme darovací smlouvu a budeme vás 

informovat, jak jsme vaše peníze použili. 

Společnou dovolenou 

pořádáme každý rok během 

letních prázdnin pro 

všechny děti a vychovatele 

dětského domova. 

Poznáváme krásy České 

republiky a užíváme si letní 

pohody 

2008 

Pension Na Rozcestí 

České Petrovice  

Orlické hory 

Výlet na horské louky … 

2009 

Pension Bischofstein 

Adršpašsko teplické skály 

2010 

Stvolínky – Malý Bor 

České středohoří 

Jak se dělá suschi … 

2011 

Monínec, Sedlec – Prčice 

 

2012 

Statek Bukáček 

CHKO Ždárské vrchy 

Už se těšíme ... 


