
Tak už ptáčata opouštějí hnízdo. . .  Vážení přátelé 

  

Dovolte, abych vás i uprostřed 

léta informoval o dění v našem 

dětském domově. Doufám, že 

jste prožili nebo ještě prožijete 

krásnou slunečnou dovolenou, 

a i v příštím školním roce 

zůstanete příznivě naklonění 

našim dětem 

 Daniel Walbröl 

Radostný občasník č.9 – srpen 2012 

Cesta ke vzdělání 

 Tímto titulkem jsme vám v našem prvním 
občasníku ze září 2010 oznamovali, že dětský 
domov Radost opustilo po ukončení 
vzdělávání na střední škole první naše ptáče 
– Sandra. Odešla bydlet se svým přítelem 
Járou do pronajatého bytu, našla si práci, 
pořídila pejska.  
 Sandru jsme ale tak úplně samotnou a 
bezprizorní na začátku jejího dospělého 
života nenechali. Díky sociální službě – 
sociální rehabilitaci, kterou máme 
registrovanou a můžeme nabízet našim 
odrostlým, se pokoušíme Sandře pomáhat 
doposud radou, pomocí a hlavně jakýmsi 
zázemím.  
 Na začátku léta se naše pomoc zaměřila 
pouze na jeden cíl – přípravu svatby!!!!  
 S radostí vám tímto oznamuji, že si 
Sandra a Jára v pátek 13. července na 
Libeňském zámku řekli své ano.  
 Nevěstě a ženichovi to moc slušelo, hosté 
byli dojatí, svatební oběd velmi chutný a 
večírek bujarý. Prostě svatba jak má být. 
 Svatebním darem od nás dostali 
novomanželé automatickou pračku (už novou 
opravdu potřebovali) a také stavební spoření, 
aby si vytvořili finanční rezervu pro klidnější 
život. 
 Přejeme Sandře a Járovi vše nejlepší a 
hodně štěstí v dalším  životě.  

  

pokud budete chtít, můžete přispět Sandře a Járovi drobnou částkou na účet jejich 

stavebního spoření     2933667404/7950 



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

Dovolená na Bukáčku 

www.radost-ops.cz 111777111/0600  

Letošní tradiční „rodinou dovolenou“, 
které se zúčastňují všechny děti a 
všichni vychovatelé jsme strávili v 
pensionu Bukáček v chráněné 
krajinné oblasti Žďárské vrchy. Krásné 
lesy, zajímavé skalní útvary, a čistý 
vzduch nás lákaly na vycházky, na 
kola, k míčovým hrám i na koupání. 

 Už teď se těšíme, do jakých končin 
České republiky zavítáme příště. Že by 
na Moravu? Ostatní akce, které také 
proběhnou během prázdnin, budou 
tématem příštího občasníku. 


