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Již pošesté u moře
Na přání maminek i dětí jsme opět strávili první týden prázdnin v Itálii u
moře. Ubytování i okolí nemáme co vytknout, proto se rádi vracíme na
prověřené místo v Tortoreto Lido.
Pozůstalé rodiny po profesionálních
řidičích kamionu nebo autobusu,
kteří zemřeli při výkonu povolání,
nepodporujeme jen finanční částkou
každý měsíc, ale už od roku 2005
pro ně každý rok pořádáme krásnou
společnou dovolenou. V počátcích
jsme jezdili po různých místech
v České republice, byli jsme na Lipně
v Jižních Čechách, na Moravě, na
Slovensku. Poté jsme zkusili přidat
i týden u moře, nejdříve v Chorvatsku,
pak jsme našli vhodné místo v Itálii.
A po vyhodnocení nákladů za pobyt,
které jsou nižší i než v Čechách,
a po poradě s maminkami i dětmi
jsme se rozhodli vracet na toto místo
dlouhodobě.
Opět vám tedy představujeme letní
pobyt ze stejného místa, z Tortoreto
Lido, z vesničky ležící kousek od
známého San Benedetto del Tronto
(známé

výbornou vodou), 1 250 km daleko
z Prahy. Vždy tam na nás čeká krásné
počasí, teplé moře, občas obohacené
o medúzy, písčitá pláž, promenáda
s kavárničkami a výbornými „gelateriemi“

A jde se na zmrzlinu... huráááá.

Lída a Petr Hořejší.

Zmrzlinové osvěžení.
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a hlavně, úsměvný personál a spolehliví
majitelé „naší“ residence Playa Sirena.
To vše nám stojí za tak dalekou cestu.
I tentokrát jsme pro děti připravili různé
soutěže, u moře nebo u bazénu, ale
i v chládku terasy, kde děti plnily různé
vědomostní soutěže. Tento rok nás navíc
moc potěšili manželé Hořejší, Lída
s Petrem, kteří si řekli, proč mají trávit
dovolenou někde sami nebo s cizími
lidmi, že by rádi přijeli za námi do Itálie ve
stejném termínu a strávili svůj volný čas s

ášova.
Rodina M

Promenád
a podél pl
áže jako
pro krásné
stvořená
procházk
y.

Prima parta.

námi. Pronajali si
apartmán ve stejné residenci
a Petrovi, který je po nehodě na
vozíku, pomáhal syn Tomáš
s přítelkyní. Tomášovi je dnes 22 let,
jeho a sestru Alenku jsme podporovali
od roku 2006 až do

dospělosti. Také
jsme byli potěšeni, že
s námi vyrazily na pobyt
holky Mášovy, Andrea
s dcerami Eliškou, Katkou
a Anetou. Táta 11tileté
Elišky zemřel jako řidič
autobusu při lednové
nehodě v Horoměřicích.
Dospělá Katka a Aneta,
dcery z předešlého
manželství matky, pomohly
mámě dlouhou cestu odřídit.
Rodina jela autem nejen
z důvodu, že mají strach
jezdit autobusem, ale i kvůli
již zaplacené a naplánované
dovolené v Bibione, na kterou
měli jet s tátou v druhém týdnu
v červenci.
Nesmíme zapomenout na
všechny sponzory, kteří nám
umožňují podporovat tyto děti
v jejich těžké situaci, na
všechny řidiče, přítelkyně,
kamarády, kteří posílají DMS
nebo trvalý příkaz na účet.
Zájem všech těchto lidí nám
dává sílu, abychom i my pracovali pro
nadaci bez nároku na honorář a hradili
náklady spojené s chodem nadace. Díky
vám budeme pokračovat v naší práci
i nadále.

Podvečerní osvěžení po horkém dni.
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Odpolení
vodní rado
vánky.

92018

NADACE TRUCK HELP
LETNÍ DOVOLENÁ

inzerce

