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RADĚJOVSKÝ ZPRAVODAJ
POSLEDNÍ DEN POBYTU...
Týden utekl jako voda. Snažili jsme se udělat maximum pro to, aby se nám na Moravě
líbilo, abychom si odpočinuli, načerpali
nové síly a aby si hlavně naše děti ten náš
společný pobyt užily. Snad se to podařilo...
Jaký je plán posledního dne? Velmi jednoduchý - snídaně mezi 7:30 - 10 hodin,
u snídaně dostaneme balíček s obědem na

cestu. Po snídani by bylo fajn se ještě jednou sejít před hotelem a společně se vyfotografovat. Pokoje je nutné uvolnit do 10 hodin.
Šťastnou cestu do Čech, na Moravu i na
Slovensko přeje
Hanka Kubíková

MILÍ PRIATELIA WILLÍCI,
DNES MÁ
SVÁTEK:
ANABELA (SR)
BERNARD (ČR)

Opäť sme strávili spolu
týždeň bohatý na zážitky,
tentokrát v krásnom prostredí moravského Slovácka. Sprevádzala nás hudba v rôznych podobách,
nové skúsenosti sme získali pri rozličných terapeutických sedeniach, navštívili sme zaujímavé pamiatky, okolitú prírodu a čo je

hlavné, stretli sme sa so
„starými“ priateľmi Willíkmi, s ktorými sme si zas
mali o čom porozprávať.
Hlavne by sme sa chceli
veľmi poďakovať Zdeňkovi
Kratinovi, ktorý tento pobyt
zorganizoval a Hanke Kubíkovej, ktorá každodenne
pripravovala Radĕjovský
spravodaj a všetkým ostat-

ným, ktorí s veľkou chuťou
a nasadením pripravovali
odborný program.
Zo srdca vám ďakujeme!
Vaši priatelia zo slovenskej
Spoločnosti Williamsovho
syndrómu
P.S.
Tešíme sa na stretnutie
o rok na Slovensku.

ZOO HODONÍN A DALŠÍ CÍLE

redakce: Hana Kubíková
hana.kubikova@seznam.cz
uzávěrka tohoto čísla: 21:17
WILLIK.TYM.CZ

Předposlední den pobytu
jsme se vydali na výlet do
hodonínské zoo. Zdejší zoo
je velmi příjemná, sice
poměrně malá, ale pěkně
uspořádaná, většina expozic je ve stínu stromů, což
bylo důležité zejména ve
včerejším dusném dni.
Mezi největší zdejší atrakce patří zajímavý výběh
tygrů, které je možné pozorovat při koupání, návštěvníky ale určitě uspokojila i
řvoucí lvice, žraloci či hraví
šimpanzové.
Po prohlídce zoo následoval individuální program
jednotlivých rodin—někdo
zajel na archeologické
vykopávky do Mikulčic,
další zamířili do památkové rezervace vinné sklepy
Petrov—Plže, stranou zájmu nezústalo ani Muzeum

oskeruší v Tvařožné Lhotě.
Jedinou vadou na páteční

kráse bylo zrušení večerního táboráku kvůli bouřce.
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TIPY NA SOBOTU
PRO TY, KTEŘÍ NESPĚCHAJÍ DOMŮ:
LETNÍ ROCKOVÁ
MAŠKARÁDA
LETNÍ ROCKOVÁ
MAŠKARÁDA "hurá
styl" se skupinami
FERRUM a SARGON. Ve 20 hod.
Vstupné 60,- Kč občerstvení zajištěno
Zarážání hory u
Hotařské búdy
od 15:00
Vystoupení folklorního souboru ze
Strážnice s cimbálovou muzikou,
Strážničtí hotaři,
Dechová hudba
Cimbálová muzika
ze Strážnice
Traťový košt vín,
tombola
Občerstvení zajištěno
Kyvadlová doprava
od 14.30 (15.30,
16.30,
17.30 zajištěna.
Zastávky - Černý
orel, Dolina, ul.
Radějovská.
Vstupné - 50 Kč,
děti zdarma

DĚTI, DĚTI, DĚTI...

