Radostný občasník č. 10
březen 2013

Vážení přátelé
Po delší odmlce si můžete přečíst další
číslo našeho elektronického občasníku.
Doufám, že i nadále zachováte přízeň
našim dětem. Budu se snažit informovat vás
častěji, jak se jim daří a jak prospívají.
S pozdravem Daniel Walbröl

Jarní prázdniny
2013
Letošní rok pro náš dětský domov nezačal
nejlépe. V únoru jsme se dozvěděli, že na rok
2013 neobdržíme dotaci na sociální službu –
sociální rehabilitaci. Službu nabízíme rodičům
dětí a také dětem, které jsou již plnoleté a blíží se
jejich odchod z našeho domova. Protože tuto
službu považujeme za velmi prospěšnou,
rozhodli jsme se ji nabízet i nadále. Musíme tedy
šetřit.
Proto jsme museli zrušit plánovaný výlet na
hory v průběhu jarních prázdnin. Zimní rekreace
s lyžováním je velmi finančně náročná. Trn z paty
nám ale vytrhla společnost EuroAgentur, která
provozuje síť hotelů. Tato společnost nám
nabídla bezplatně ubytování a stravování. A tak
se jelo do Karlových Varů na 4 denní poznávací
výlet.

Děti a vychovatelé byli ubytovaní v hotelu
Derby, kde se o ně staral velmi ochotný a
vstřícný personál, o stravování se postarali
zaměstnanci hotelu Jessenius.
A jaký byl program? Procházky po
kolonádě, ochutnávka léčivých pramenů, výlet
lanovkou, návštěva KV arény, sklářské huti
Moser a nezapomnělo se ani na museum
Becherovky (samozřejmě v dětském provedení
bez alkoholu).

www.radost-ops.cz

111777111/0600

Děkujeme Vám za přízeň, kterou jste v roce 2012 věnovali našim dětem
Finanční dary – fyzické osoby
Barbořík Michal

Věcné dary a služby

500,-- Kč

Boček Roman

2.000,-- Kč

Buchta Marek

1.500.– Kč

Dedíková Lýdie

600,-- Kč

Doležal Vladimír

500,-- Kč

Kotková Jana

20.000,-- Kč

Kupka Martin

500,-- Kč

Langer Ivan

luxusní televize
krásné dárky
pod stromeček
16 super povlečení

15.000,-- Kč

Mach Hanna

1.000,-- Kč

Mikeš František

3.000,-- Kč

Mrklas Ladislav

5.000,-- Kč

Kotek Tomáš

báječný oběd
za vysvědčení

úžasný zahradní bazén

37.246,-- Kč

Pohlreichová Naděžda

300,-- Kč

Poláková Ludmila

1.000,-- Kč

Pommerová Ilona

1.000,-- Kč

Procházková Bára

3.000,-- Kč

Sýkora Svatopluk

5.000,-- Kč

Štěpánek Milan

500,-- Kč

Vavrečka Petr

5.000,-- Kč

Weisner Dana

100,-- Kč

Finanční dary – firmy, spolky a nadace

bruslení, akce a
profi hokej

Restaurace
MONDEO

výborná pizza

paní Radana Čmolová

bezvadný šicí stroj

Bára
Hrzánová
a

CONDURANGO
8.000,-- Kč

5.000,-- Kč

42.500,-- Kč

10. 5. 2013
50.000,-- Kč

19.000,-- Kč

ZAHRAJÍ pro dĚtský
domov Radost

DIVADLO BOSKI
22.000,-- Kč

v atriu vysoké
školy Cevro
condurango.webnode.cz

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

