
NEDĚLE: 

• Dopoledne výlet na rozhlednu Travičná 
(cca 2 km od hotelu, pěší skupina sraz 
9:30 před hotelem, motorizovaná v 
10:15), spojené s návštěvou salaše pod 
rozhlednou 

• Odpoledne pouť ve Strážnici, výtvarné 
aktivity s herní specialistkou Aškou Golo-
ňovou 

• Večer akce hotelu: promítání diapozitivů 
o Strážnicku (19 h) 

PONDĚLÍ 

• Dopoledne přednáška PhDr. Štěrbové: 
Sexualita mentálně postižených 

• Pro děti výtvarné aktivity 
ÚTERÝ  

• Dopoledne táborová hra (dle počasí) 

• Odpoledne výlet lodí po Baťově kanálu 

• Muzikoterapie s Věrou Korhoňovou 
STŘEDA 

• Dopoledne muzikoterapie nebo výtvarné 
aktivity 

• Odpoledne muzikoterapie L. Holzer 
ČTVRTEK 

• Dopoledne muzikoterapie  nebo výtvarné 
aktivity 

• Odpoledne muzikoterapie L. Holzer 
PÁTEK 

• Výlet (Zoo Hodonín, Skanzen Strážnice) 

• Večer táborák 

NEDĚLE 14.8.2011 

ORIENTAČNÍ PROGRAM TÝDNE 

STŘÍPKY ZE SOBOTY 

 

ČÍSLO 2  

RADĚJOVSKÝ   ZPRAVODAJ 

DNES MÁ SVÁTEK: 
 ALAN (ČR) 

MOJMÍR (SR) 
 
 

JAKÉ BUDE (ASI)  
POČASÍ? 

 
 
 

Polojasno, déšť,  
24 C 

 
ROZVRH DNE: 

Snídaně: 7:30-10:00 
Oběd:  od 12 hodin 
Večeře: od 18 hodin 

 
 
 

redakce: Hana Kubíková 
hana.kubikova@ seznam.cz 

pokoj číslo: 119 
uzávěrka tohoto čísla:  

sobota 21:15 hodin 



Předposlední červencový 
týden se uskutečnil histo-
r icky první česko-
slovenský  letní tábor pro 
děti a mladé lidi s Willi-
amsovým syndromem.  

Občanské sdružení Willík 
ho uspořádalo ve spolu-
práci s Nadačním fon-
dem Klíček v Malejovi-
cích, malé vesničce ve 
Středních Čechách poblíž 
Uhlířských Janovic. 

Nadační fond Klíček se 
zabývá řadou aktivit, 
provozuje např. ve fakult-

ní nemocnici Motol uby-
tovnu pro rodiče dět-
ských onkologických 
pacientů, snaží se v Ma-
lejovicích vybudovat dět-
ský hospic a dále také 
pořádá každé léto tábor 
pro děti nemocné, handi-
capované a sociálně 
slabé, prostě pro děti, 
které by normální tábor 
nebyly schopny absolvo-
vat.  

Jaké bylo složení účastní-
ků? Z české strany ryze 
pánské — z Brna přijel 
Tomáš, ze Žatce Kuba a 
z Borku Adam. Slovenská 
skupinka byla početnější 
— přijela Simonka, Janka, 
Vladko, Tomášek a Miš-
ka.  Vedoucí výpravy se 
stala Dr. Lenka Neu-
schlová, odborný pro-
gram zajišťovala Petra 
Schmiedová (dříve Kacál-
ková) a dva zástupci 

rodičů.  

Děti se zapojily do pro-
gramu  malejovického 
tábora (30 dětí  ve věku 
5-18 let) bez problémů—
absolvovaly společné hry 
a aktivity, vyrazily na 
velký výlet na hrad Český 
Štenrnberk, ve volných 
chvílích i muzicírovaly. 
Velký úspěch měla samo-
statná příprava snídaní, 
kdy děti vařily ovesnou 
kaši, mazaly pro ostatní 
rohlíky, krájely zeleninu.  

Tábor splnil i účel inte-
grační, naše děti měly 
kontakt se zdravými dět-
mi, zajímavá zkušenost 
to byla i pro organizátory 
tábora. Věříme, že se 
tábor všem líbil a bude-
me se snažit, aby se v 
podobné podobě zopako-
val i příští rok. 

 

NEDĚLE 14.8.2011 

MALEJOVICE 2011 

 TEXTY ODJINUD:   Vítejte v Holandsku!  
Jaké to je, mít dítě s han-
dikepem? 
 
Očekávání dítěte se po-
dobá plánování výletu do 
Itálie. Koupíte si kupu 
průvodců a vytvoříte si 
nádherné plány. Kolose-
um. Michelangelův Da-
vid. Gondoly v Benát-
kách. Možná se naučíte 
pár užitečných italských 
frází. Je to velice vzrušují-
cí. 
 
Po měsících dychtivých 
představ konečně nasta-
ne ten den. Sbalíte si 
kufry a vyrazíte. O něko-
lik hodin později letadlo 
přistane. Vejde letuška a 
oznámí: "Vítejte v Holand-
sku!"  
 
"V Holandsku?!" vyhrkne-
te. "Jak to myslíte, v Ho-

landsku?! Měla jsem 
objednanou cestu do 
Itálie! Mám být v Itálii. 
Celý život sním o Itálii!"  
 
Jenže letový plán byl 
změněn. Letadlo přistálo 
v Holandsku a vy musíte 
zůstat zde.  
 
Důležité je, že vás neod-
vezli na nějaké hrozné, 
odporné, špinavé místo, 
plné nebezpečných ná-
kaz, hladomoru a nemo-
cí. Je to jen jiné místo. 
Takže si musíte koupit 
nové průvodce. Musíte 
se naučit nový jazyk. A 
potkáte celou řadu lidí, 
které byste jinak nikdy 
nepotkali. Prostě jen jiné 
místo. Žije pomalejším 
tempem než Itálie, je 
méně jiskrné než Itálie. 
Ale poté, co zde strávíte 
nějaký čas, popadnete 

dech, rozhlédnete se... 
A všimnete si, že Holand-
sko má větrné mlýny... 
A tulipány. A Holandsko 
má dokonce Rembrand-
ta.  
 
Nicméně sledujete, jak 
každý cestuje do Itálie... 
a všichni se chlubí, jak 
krásně se tam měli. Po 
zbytek života budete 
tvrdit: "Ano, tam jsem 
chtěl jet. To jsem si na-
plánoval." Ta bolest nikdy 
nikdy nikdy nikdy nikdy 
nikdy nikdy nevymizí, 
protože ztráta takového 
snu byla příliš velká.  
 
Ovšem... Pokud strávíte 
zbytek života truchlením 
nad tím, že jste se nedo-
stali do Itálie, nikdy nedo-
kážete vychutnat výji-
mečnost a úchvatnou 
krásu... Holandska.  

(zdroj—internet) 
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STRÁŽNICE: 

MEDOVÁ NEDĚLE se 
FČELIČKAMI  

od 18:00 hodin na 
náměstí Svobody - 

vstup ZDARMA  

Koncert místního 
dětského souboru, 

výrobky z medu jak pro 
malé (perníčky), tak 
pro velké (medovina, 

apod.) 

 

 

STRÁŽNICKÁ POUŤ: 
KOSTEL PANNY MARIE 

Mše svaté 

 v 7:30 a v 10:30  

- modlitbu růžence 
před hlavní mší svatou 
povede skupinka Fo-

colare,  

- hlavním celebrantem 
a kazatelem při mši 
svaté (10.30 hod.) 

bude děkan a veselský 
farář Mons. Václav 

Vrba,  

- po mši svaté se bude 
konat poutní pohoště-

ní,  

- odpoledne (15 hod.) 
se bude konat požeh-

nání a poté poutní 
odpoledne na Zahra-

dě u sv. Martina.  

TIPY  NA NEDĚLI: 


