Radostný občasník č.4 – duben 2011

Lyžování v Harrachově

5. – 12. února 2011

V letošním roce na nás vyšly jarní prázdniny první
týden v únoru. Vydali jsme se již potřetí do chaty
Elizabeth na okraji Harrachova. Jako obvykle jsme byli
velmi spokojení, i když počasí nás ještě dva dny před
odjezdem pěkně děsilo. V Praze byla obleva, 12° C nad
nulou, po sněhu ani památky. Ale Mýtiny opět
nezklamaly. Sněhu byl dostatek, malá sjezdovka každé
ráno upravená. Lyžovali jsme celý týden, a nejen děti
udělaly obrovské pokroky. Večer jsme hráli hry, povídali
si a odpočívali v útulné chalupě. Každému můžeme
chatu Elizabeth vřele doporučit . Jsme rádi, že se nám
podařilo zajistit pro děti zimní rekreaci se zážitky s
lyžování na zdravém horském vzduchu.

PODĚKOVÁNÍ ZA KRÁSNÉ JARNÍ PRÁZDNINY PATŘÍ
NADAČNÍMU FONDU TEGMENTO
A SAMOZŘEJMĚ PROVOZOVATELŮM
A PERSONÁLU CHATY ELIZABETH

www.radost-ops.cz
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KOLO ŠTĚSTÍ A POMOCI
V únoru a březnu jsme byli 3x zařazeni do akce Kolo štěstí a pomoci a. s. Mountfield, kde
zajímavé osobnosti mohly „vytočit“ částku od 30.000 do 100.000 Kč pro nejrůznější pomáhající
organizace – nadace, charity, dětské domovy, nemocnice a podobně. Naši patroni měli šťastnou
ruku, a dohromady pro náš dětský domov vytočili částku 200.000,-- Kč.
Tyto prostředky použijeme zejména na letní rekreaci dětí (tábory, společná dovolená), zajištění
zájmových kroužků a úhradu školních akcí (školy v přírodě, adaptační pobyty, lyžařské kursy
apod.)
Děkujeme
www.kolostesti.cz

KOLO ŠTĚSTÍ A POMOCI

Jarní úklid v dětském domově Radost
Zima se pomalu loučila
a tak jsme se rozhodli
pro velký jarní úklid.
Vymalovat kuchyně a
obývací pokoje, umýt
okna, vyčistit všechny
koupelny a toalety (jen
záchodů máme 10)
vydrbat schody, omýt
chodby podlahy, terasu
nábytek - prostě celý
dům

Ráno v 8:00 hodin jsme
si rozdělili úkoly, náčiní
a přípravky a hurá na
to. Ruku k dílu přiložili i
zakladatelky domova
Jitka, Luba a Jana (a
Tomáš). Celý den se
báječně vydařil, a nejen
pro uklizený a čistý
dům, ale zejména pro
zážitek společné práce
v přátelské náladě.

Děkujeme společnosti ELVIRA za kvalitní tiskárnu
za velmi, ale velmi příznivou cenu,
včetně dopravy a odborné instalace !!!!!

Přispět našim dětem můžete na účet

111777111/0600 GE Money Bank

