
Pondělní dopoledne bude věnováno vzdě-
lávání. Z univerzity v Olomouci za námi 
přijede dr. Štěrbová, která bude mít od 
9:30 přednášku na téma Sexualita a 
mentální postižení. Podobu přednášky 
můžeme ovlivnit i svými dotazy či diskusí, 
určitě zbude čas i na případné individuál-
ní konzultace. Přednáška se uskuteční v 
jídelně vedle restaurace a bude trvat 

přibližně 2 hodinky.   Pro ty, kteří se chtějí 
raději věnovat výtvarným aktivitám či 
hrám, je na dopoledne i odpoledne při-
praven program s herní specialistkou 
Aškou Goloňovou — místo  bude upřesně-
no, bude-li pěkně, pak  venku.  V podve-
čer a večer promítání filmů (Nevítaní, 
epizoda z cyklu Zákon a pořádek, Klíč 
o Williamsově syndromu apod). 
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PROGRAM NA PONDĚLÍ 

NEDĚLNÍ ZÁŽITKY 

V neděli po snídani jsme 
vyrazili na pěší túru—
cílem byla cca 2 km 
vzdálená rozhledna Tra-
vičná a etno-salaš, která 
se nachází pod ní. Všem 
účastníkům   patří   velká                                                
pochvala, protože i přes 

horké počasí zvládli vy-
cházku skvěle.  Výhledy z 
rozhledny byly nádherné, 
další zážitky pak čekaly v 
salaši, na své si přišly 
hlavně děti, které mohly 
obdivovat kozy, husy 
a další zvířátka. K dispo-

zici jim byly i originální 
dřevěné houpačky , 
skluzavky a prolézačky, 
včetně podzemních tune-
lů. Dospělí se zase mohli 
poučit o životě na slovác-
ké vesnici, příp. si užít 
zdejších adrenalinových 
herních prvků — k obve-
selení všech  se do pře-
chodu rybníka pustil 
Fanda Jeřábek a na vr-
chol stožáru vylezl Tomáš 
Hruš.  
Odpolední program byl 
volný — někteří se vypra-
vili do Strážnice, pár dětí 
se vykoupalo v bazénu u 
hotelu či údolní nádrži. 
Ostatní se prošli po okolí 
či strávili odpoledne na 
terase těšením se z ne-
čekaného slunečního 
dne. Kéž by nám počasí 
vydrželo.  
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DNES MÁ SVÁTEK: 
MARCELA (SR) 

HANA  (ČR) 
Blahopřejeme! 

 
 POČASÍ 

Odpoledne a večer 
 bouřky 

 
 

OZNÁMENÍ:   
Andrea Ivanová v neděli 
ztratila kovový náramek,  
případného nálezce čeká 
odměna na pokoji 216.  

 
 

 
 

redakce: Hana Kubíková 
hana.kubikova@ seznam.cz 

pokoj číslo: 119 
uzávěrka tohoto čísla: 21:05 

 

V neděli odpoledne mezi nás zavítala milá návštěva—
poprvé jsme mohli vidět jednadvacetiletého Martina z 
Mikulčic, který se na nás přijel podívat i s rodiči a mlad-
ším bratrem. Martin letos dokončil učební obor ošetřo-
vatel—pečovatel, má rád hudbu a tady v Radějově se 
projevil jako zručný mini-golfista. Věříme, že to nebylo 
setkání poslední a že se s Martinem a jeho rodinou 
opět brzy potkáme. 

MILÁ NÁVŠTĚVA 
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FOTOSTORY 

 TEXTY ODJINUD:   Co by nám chtěly  sdělit děti?  
1. Nerozmazlujte mě. 
Vím dobře, že bych ne-
měl dostat všechno, oč si 
řeknu - já vás jen zkou-
ším. 
2. Nebojte se být přísní a 
pevní. Mám to raději - 
cítím se tak bezpečněji. 
3. Nedovolte, abych si 
vytvořil špatné návyky. 
Musím spoléhat na vás, 
že je včas odhalíte. 
4. Nedělejte ze mne 
menšího než jsem. Nutí 
mě to, abych se choval 
nesmyslně  jako "velký". 
5. Nehubujte, nenadávej-
te a nedomlouvejte mi na 
veřejnosti. Daleko víc na 
mne zapůsobí,  když se 
mnou promluvíte v  klidu 
a v soukromí. 
6. Nevnucujte mi, že mé 
chyby jsou těžké hříchy. 
Nabourává to můj smysl 
pro hodnoty. 
7. Nenechte se příliš 
vyvést z míry, když řeknu, 
že vás nemám rád/a. 
Nejste to vy, koho nená-
vidím, ale vaše moc, 

která mě ohrožuje. 
8. Nechraňte mě před 
všemi následky mého 
jednání. Potřebuji se 
někdy naučit snášet obtí-
že a bolest. 
9.  Nevěnujte přehnanou 
pozornost mým drobným 
poraněním a bolístkám. 
Dokážu se s nimi vyrov-
nat. 
1O. Nesekýrujte mě. 
Musel bych se bránit tím, 
že budu "hluchý" a budu 
dělat mrtvého brouka. 
11. Nedávejte ukvapené 
sliby. Pamatujte si. že se 
cítím mizerně, když se 
sliby nedodržují. 
12. Nezapomínejte, že se 
nedokážu vždycky vyjád-
řit tak. jak bych měl. 
Nejsem proto někdy zce-
la přesný a nebývá mi 
rozumět. 
13. Nepokoušejte nad-
měrně mou poctivost. 
Dostanu strach a pak lžu. 
14. Nebuďte nedůslední. 
To mě úplně mate. 

15.  Neříkejte mi, že mě 
nemáte rádi, i když někdy 
dělám příšerné věci. 
16.  Neříkejte, že mé 
obavy a strach jsou hlou-
postí. Pro mne jsou hrozi-
vě skutečné a hodně pro 
mě  znamená, že se  mi 
snažíte porozumět. 
17. Nesnažte se mi na-
mluvit, že jste dokonalí a 
bezchybní. Hrozně mě 
šokuje, když zjistím, že to 
tak není. 
18. Nikdy si nemyslete, 
že je pod vaši důstojnost 
se mi omluvit.  Po upřím-
né omluvě se můj vztah k 
vám stává ještě vřelej-
ším. 
19. Nezapomínejte, jak 
rychle dospívám. Je to 
určitě těžké, držet se 
mnou krok. Ale prosím - 
snažte se. 
20. Nezapomeňte, že 
nemohu dobře vyrůstat 
bez spousty lásky a las-
kavého porozumění... Ale 
to vám  nemusím přece 
říkat, že ne?:-) 

(zdroj—internet) 
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LETNÍ KINO  

STRÁŽNICE 

VŘÍSKOT 4 

 

15.08.2011  

v 21:00 hodin 

Vstupné: 80 Kč 

Přístupné: od 15 let 

Titulky: české 

Délka: 103 minut 

Žánr: Horor / Thriller 

 

TIPY  NA  PONDĚLÍ: 


