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Radost – dětský domov o. p. s. 
vás zve na benefiční výroční ples

v Michnově Paláci 

11. 11. 2011
cena vstupenky pro dvě osoby je 1.111,-- Kč 

(jedna vstupenka 600,-- Kč) 

Hudba

Tanec

Zábava

Občerstvení

Dobrá nálada

Vážení přátelé, kolegové a přispěvatelé

Dovolte, abych vás pozval na výroční

benefiční ples Dětského domova Radost,

který se uskuteční 11. 11. 2011 v barokně

renesančním Michnově Paláci v Praze na

Újezdě.

Chceme s vámi oslavit 10 let od založení

obecně prospěšné společnosti Radost –

dětský domov, a 5 let od zahájení provozu

dětského domova.

Kapacita sálu a přísálí je cca 200 míst.

Vstupenky si můžete zarezervovat na

walbrol@radost-ops.cz, nebo na telefonu

777 269 393.

Rádi vás uvidíme.

S pozdravem Daniel Walbröl

zakladatelky dětského domova Radost 



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

www.radost-ops.cz 111777111/0600

Děkujeme za pozvání na slavnostní oběd 

za vysvědčení pro naše děti

www.vparku.cz

Z historie dětského domova

Poslední květnovou sobotu proběhl v

Úněticích u Prahy již tradiční turnaj

smíšených družstev ve volejbale "Pel–

mel“. Celý turnaj byl tentokrát malinko

jiný, veškerý výdělek (tj. startovné a

dobrovolné příspěvky) byl totiž věnován

dvěma organizacím - Farní charitě

Beroun a Dětskému domovu Radost v

Dolních Měcholupech. Děkujeme!!!

Obecně prospěšnou společnost Radost – dětský domov 

založily v roce 2001 čtyři kamarádky - Jana, Jitka, Luba a Jana. 

Dnes už asi ani neví jak to všechno začalo, ale důležité je, že 

vytrvaly ve svém snažení vybudovat malý rodinný dětský domov

s terapeutickou péčí v Praze. Podařilo se jim oslovit mnoho lidí a 

osobností, kteří pomohli. 

A hlavně se jim podařilo porazit byrokratickou saň, nenechaly 

se odradit hromadou formulářů, žádostí, povolení. Na vybudování 

a vybavení dětského domova získaly z evropských fondů 

neuvěřitelných  6.000.000,-- Kč, 964.000,-- Kč poskytl MHMP, 

a více než milion korun byl zajištěn od dárců a z benefičních akcí. 

Starou a oprýskanou bytovku na okraji Prahy, v rozvíjejících 

se Dolních Měcholupech, poskytla radnice této městské části. Na 

pět let se ze zakladatelek dětského domova staly podnikatelky, 

stavařky, projektantky, personalistky, úřednice, fundraiserky. Díky 

tomu mohl být v listopadu 2006 slavnostně zahájen provoz 

dětského domova. Nastoupili první pedagogičtí pracovníci a také 

první 4 děti.

Benefiční koncert Hany 

Hegerové a Dana Bárty pro 

DD Radost

Nemůžeme jmenovitě zmínit 

všechny osoby a instituce, které svým 

přínosem pomohly Dětský domov 

Radost vybudovat, ani všechny další 

přátelé a sponzory, kteří nám 

pomáhají v běžných provozních  

problémech. Za deset let existence 

obecně prospěšné společnosti a pět 

let provozu dětského domova by to byl 

opravdu dlouhý seznam. 

Děkujeme za děti všem, kteří 

nám pomohli, děkujeme všem kteří 

nám budete pomáhat, děkujeme Janě, 

Jitce, Lubě a Janě za jejich vytrvalost 

a odhodlání.


