Radostný občasník č.3 – leden 2011
Vážení přátelé, podporovatelé a dárci
Dovolte, abych vám na úvod popřál hodně štěstí, zdraví a
úspěchů v novém roce 2011. Pro náš dětský domov je
tento rok jubilejní, oslavíme 10 let od vzniku obecně
prospěšné společnosti Radost – dětský domov a v
listopadu 5 let od zahájení provozu dětského domova.
Proto pro Vás chystáme benefiční ples na oslavu těchto
jubileí. Zarezervujte si pro nás páteční večer 11. 11. 2011,
kdy ples proběhne. Bližší informace dostanete v průběhu
září. Podrobnosti o historii vzniku obecně prospěšné
společnosti a dětského domova přineseme v některém
jarním čísle našeho newsletteru.
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S pozdravem Daniel Walbröl

Štědrý den v dětském domově Radost
Každý, kdo měl to štěstí slavit Štědrý den s dětmi,
mi dá jistě za pravdu, že dětská radost je tím pravým
kořením Vánoc. A my máme dětí 16!!! Velká část z nich
jsou spíše už mladé slečny a mladí muži, ale to nic
nemění na tom, že letošní Štědrý den v našem domově
byl opravdu skvělý.
Během Vánoční besídky, kterou jsme uspořádali
již 21. prosince jsme zpívali koledy, lili olovo, pouštěli
horkovzdušné létající lampiony štěstí. Večeře byla
báječná, polévku a salát připravila naše skvělá
hospodyně Evička, řízky osmažily starší dívky, ostatní
děti se podíleli na přípravě opravdu bohaté vánoční
tabule.
A pak hurá k obrovské krásně nazdobené jedli,
pod kterou se vršila hromada dárků. Hlavně díky vaší
pomoci se nám podařilo splnit snad všechna přání
našich dětí.
Letos se podařilo téměř všem dětem splnit i to
největší přání, strávit štědrý večer v kruhu svých
blízkých. Alespoň štědrovečerní večeři, když to jen
trochu výchovná, právní a sociální omezení umožnila.
Popřejme našim dětem, aby se situace v jejich rodinách
zlepšila natolik, aby nás již nepotřebovali.
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Děkujeme všem, kteří nám v roce 2010 pomáhali

Bendová Jitka
Bernardová Yvona
Brázdilová Michaela
Bugalová Veronika
CEVRO INSTITUT o. p. s.
CYKLOSERVIS BEDNAŘÍK
ČINOHERNÍ STUDIO Ú./L.
Doležalová Štěpánka
ELVIRA s. r. o.
FAST ČR a. s.
FINALL EU s. r. o.
Francová Hana
HAMR - SPORT a. s.
Hrubá Jana
HYPERSLEVY
CHARTIS EUROPE S. A.
Issová Klára
Janáková Lenka
JARŮŠEK A LÁZNIČKA
KINSTELLAR
Klír Karel
KLUB PŘÁTEL DD
KOALA CAFÉ
Kokešová Luba
KOOPERATIVA a.s.
Kovářová Iveta
Kovářová Jaroslava
Lacek Petr

Přispět našim dětem můžete na účet

Matějovský - textil
MČ Praha - Dolní Měcholupy
MEDEANA s. r. o
MOUNTFIELD a.s.
Nagyovi, Dana a Ivan
Nagyovi, Lukáš a Ilona
Němeček Michal
NF CESTA KE VZDĚLÁNÍ
NF TEGMENTO
NORTON ROSE v. o. s.
OMEGA PUBLISHING, s.r.o.
Poláková Ludmila
Pommerová Ilona
POTRAVINOVÁ BANKA
pan a paní Růžičkovi
SANOMA MAGAZINES PRAHA
Slaba Jan
SLOANE PARK PROPERTY, a. s.
Stodola Tomáš
Štefkejová Petra
TABAQUERA
Tomášková Veronika
TOULCŮV DVŮR
Truijens Eelko
Vaňková Marta
Vašeková Claudia
Vítovcová Ivka
WELL WILL s. r. o.

111777111/0600 GE Money Bank

