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Slovo úvodem
Vážení a milí,

konec roku je čas shonu, ale také čas bilancování, čas rozjí-
mání a plánů, co dál, kam a jak vykročit v roce dalším. Shon 
nemám ráda a snažím se mu vyhýbat, občas mi to ale moc 
nejde a každý rok si slibuji, že to příští rok bude lepší. Věřím, 
že v tomto jsme na tom mnozí stejně, a přeji tedy všem, ať to 
zvládneme co nejlépe.

Bilance je v tomto ohledu lepší, letos jsme totiž žili bez co-
vidových opatření, jsme očkovaní a snažíme se posilňovat 
organismus klientů vitamíny. Život Domova se prostě vrátil do 
doby před čínskou nemocí a letos jsme mohli rozsvítit vánoční 
stromeček se všemi klienty a rodinami, bez uzavřené domác-
nosti, bylo nám dobře a jako obvykle jsme si u punče a zelňač-
ky zazpívali spoustu koled.

Od Nového roku jsme se vraceli zpátky do běžného života, 
a znovu tedy máme velké plány, třeba na vzdělávání klientů 
v oblasti jejich práv nebo třeba o tom, co znamená rozhodnout 
se a nést odpovědnost za svoje rozhodnutí.

Klienti hojně využívají pomoci a podpory nejrůznějších dob-
rovolníků a sponzorů, díky kterým se daří podpora služby ve 
smyslu více být venku mezi lidmi, tedy to, na co naše kapacity 
už nestačí. Stejně tak si díky sponzorům můžeme dovolit nej-
různější výlety nebo třeba doplatit pomůcky pro komunikaci 
nebo nové zuby.

Mnoho maličkostí dělá velké věci a já vím, že díky dobrovolní-
kům a sponzorům mají naši klienti něco navíc a já si toho moc 
vážím. Když jsem u bilancování, stojí za zmínku válka na Ukra-
jině. V jeden čas u nás bylo najednou 15 osob, kterým jsme 
pomohli buď v cestě dál do samostatného bydlení, nebo zpět 
na Ukrajinu, dva klienti u nás zůstávají a jsou naší součástí. 
Tady musím říct, že jsme prožili nelehké období, ale vše jsme 
zvládli, a kdybych měla klobouk, smeknu nejenom před klienty, 
ale i před zaměstnanci, jak moc celou situaci zvládli a zvládají. 
Mnozí se dokonce zapojili ještě do dobrovolničení a pomáhali 
uprchlíkům, jak se dalo.

Je draho, šetříme, kde se dá, ale zvládáme, snažíme se o ma-
ximální úspory, které jen minimálně zasáhnou klienty.

Tady bych skončila s bilancováním a lehce přešla na plány, 
které se právě týkají toho, že udržíme provoz v minimálně stej-
né kvalitě služby jako doposud. Rozvineme vzdělávání klientů, 
které se snažíme, pokud to jde, připravovat na samostatný 
život, a pokud to nelze, pak na ten co nejsvobodnější. Budeme 
se snažit udržet vzdělávání i zaměstnání pro jednotlivé klienty 
a věřím, že právě zaměstnávání půjde u některých klientů 
rozšířit.

Máme plán vydržet ve zdraví a v co největší míře žít v důstojné 
komunitě lidí, kteří žijí co nejsvobodněji v respektu a úctě 
k sobě i druhým. To není zrovna malý plán.

Všem přeji hodně zdraví v novém roce a zároveň děkuji 
za pomoc a podporu v roce letošním.

Bc. Lenka Kohoutová
ŘEDITELKA DOMOVA SULICKÁ



Probíhá Proběhlo

Už se vám někdy stalo, že byste jen tak z plezíru 
a náhlého nadšení oslovili v lese dva neznámé mladé 
muže, kteří tráví svůj volný čas na lavičce s pěknou 
podestýlkou odpadků, zda by se jim náhodou 
nechtělo to tam uklidit a udělat tak dobrý skutek pro 
vesmír – i pro mě, protože si tam s klienty nemám 
kam do harmonie sednout…?

A už se vám někdy stalo, že by ti sympatičtí mladíci 
řekli: „Proč ne, nemáme ale pytle,“ a vy byste 
odvětili: „Pytle vám tu mohu i s rukavicemi nechat,“ 
a oni na to: „Tak jo…“?

Už se vám někdy stalo, že by lavička i její okolí 
byly za tři dny uklizené? Mně ano, a tak jim touto 
cestou ještě jednou děkuji a se mnou i klienti 
domácnosti E, zejména Natálka, Libuška, Marek, 
Ivan, Martin a Zdeněk a stejně tak pracovníci a naše 
dobrovolnice.

Den dýně je naše oblíbená tradiční 
podzimní akce – klienti si vyberou dýni 
a sami nebo s dopomocí si ji vydlabou 
a vyřežou. Kvůli rekonstrukci kuchyně 
proběhla letošní akce v dílnách, a klienti 
si tak mohli o to víc užít správnou 
halloweenskou atmosféru s podzimním 
listím na chodbách, pavouky a netopýry, 
svíčky… Dýně nám dodal náš pravidelný 
sponzor vitamínů, společnost Anecoop 
Praha. V kavárně byla k dostání dýňová 
polévka, jablečnoskořicové šátečky, 
dýňový quiche a další dobroty. Děkujeme 
za pomoc dobrovolnicím Jitce a také Anně, 
Tatyane a Karyně z Mistrů štěstí!

V prosinci proběhlo setkání s opatrovníky v domácnosti 
MC, během kterého se probralo to, co se událo, i další 
plány do budoucna. Pohoštění pomáhali připravovat sami 
klienti, všichni si setkání užili a těší se na příště.

Stále probíhá rekonstrukce centrální kuchyně 
v Domově Sulická. Za zajištění snídaní a obědů 
pro Domov Sulická a obědů pro Murgašovu 
děkujeme Domovu pro seniory Krč. Ostatní 
stravu si připravujeme vlastními silami 
v jednotlivých domácnostech.

V garsoniérách domácnosti MC Murgašova 
probíhají rekonstrukce sprchových koutů.

Komunikujeme s okolím, aby okolí 
komunikovalo s námi…

Setkání s opatrovníky 
v Murgašově

Dýňování a Halloween
(aneb jak naše komunikační specialistka 
Jana pohnula vesmírem)

Halloweenský večírek proběhl v Murgašově a do 
dlabání dýní se pustili také klienti chráněného bydlení 
Lahovice.



Proběhlo

Vánoce v Domově Sulická jsme tradičně zahájili 
rozsvěcením vánočního stromu.

Ve čtvrtek 1. prosince odpoledne to u nás žilo, zněly 
koledy a byla cítit vůně cukroví, klobás i popcornu! 
K zahřátí posloužil nealkoholický vánoční punč 
a zelňačka a k radosti stánky s výrobky našich 
klientů.

Zahájení i rozsvěcení se zhostila paní ředitelka 
Lenka Kohoutová a dál už jedno hudební vystoupení 
střídalo další. Zahrát a zazpívat nám přišel 
náš kamarád David, Veronika Wildová, Monika 
Sommerová a dětský sbor z Berouna. Nechyběli naši 
Ajeťáci a jako tradičně celou akci zakončili lidé ze 
sboru Asi Hlasy a Taky Hlasy!

Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit a užít 
si vánoční atmosféru – Marku Bendovi, Ondřeji 
Kubínovi, starostovi MČ Praha 4, ale také rodinám 
a opatrovníkům našich klientů i jejich kamarádům – 
např. z DZR Terezín, z Duhy…

Celá akce by se neuskutečnila bez obrovského 
úsilí týmu dílen pod vedením Gábiny! Díky pánům 
z technického, že jsme měli kde sedět a bylo teplo, 
vedoucím Drahošovi a Nikole, kteří měli na starost 
gril, dobrovolníku Martinovi, který skvěle zvládl 
premiéru s popcornem, a Honzovi, vedoucímu z CHB 
Lahovic, který se postaral o ozvučení. Děkujeme 
také našim dobrovolnicím

Rozsvěcení vánočního stromu

Během všech těch vánočních příprav, pečení 
a zdobení je také fajn se na chvíli zastavit a rozjímat 
o poselství Vánoc. Dopoledne tedy všechny 
domácnosti v Domově Sulická i v Murgašově 
navštívil otec Kryštof.



Obraz Hazmburk – tam mi je dobře

Paní Eva je tvořivá a díky svému talentu se v letošním 
ročníku celorepublikové výtvarné soutěže pro lidi 
s mentálním postižením umístila na 1. místě v kategorii 
nad 30 let. Obraz Hazmburk a všechny další obrazy, které 
nám do soutěže zaslali autoři z celé České republiky, 
mohli návštěvníci obdivovat na výstavě v Museu Kampa. 
Paní Eva nabídla tento obraz i do charitativní aukce 
a nový majitel obrazu, který jej v aukci vydražil, si obraz 
vyzvedl ještě ten den, co skončila výstava, a poslal paní 
Evě krásnou kytici. A protože zájem o tento obraz je velký, 
maluje Eva další verzi pro jiného zájemce.

Naše klientka paní Radka si jako svůj individuální cíl stanovila, že 
chce potkat pana Zdeňka Svěráka. To se jí podařilo uskutečnit za 
podpory nejen jejího blízkého okolí a díky pracovníkům domácnosti 
C, ale především díky řediteli Centra Paraple pana Davida Lukeše 
a jeho spolupracovníků i samotného Zdeňka Svěráka, který se 
setkáním souhlasil. Pro paní Radku to byl jedinečný zážitek, a když 
měla ještě možnost zazpívat si ve společnosti jak pana Svěráka, 
tak i pana Jaroslava Uhlíře, bylo dle jejích reakcí zcela jasné, že byla 
v „sedmém nebi“.

Děkujeme všem jmenovaným, že jste svým přičiněním vykonali 
maximum pro uskutečnění Radčina přání/cíle!

Klienti strávili pěkné dny také v oblíbeném středisku Prosaz Líchovy.

Představujeme 
naše klienty

Radka Šulcová si splnila 
individuální cíl

Paní Eva Moravcová – 1. místo 
v celorepublikové soutěži KAŽDÝ 
MŮŽE BÝT UMĚLCEM v kategorii 
nad 30 let

Eva se bohužel ze zdravotních důvodů 
nemohla zúčastnit vernisáže a převzít 
si cenu. Naštěstí má bezvadnou 
kamarádku Ivu, která se tohoto úkolu 
ujala. Soukromá oslava a předání 
cen paní Evě se konaly kde jinde než 
v dílně, kde obraz vznikl.

Co přináší tvorba a malování obrazů (určitě nejen našim klientům)? 
Na která místa mysleli, když malovali své obrazy do letošní soutěže 
na téma KDE TO MÁM RÁD/RÁDA? A co cítí, když vědí, že jejich 
obrazy jsou vystavené v Museu Kampa? Poslechněte si reportáž 
Českého rozhlasu a názory našich klientů pana Davida a paní 
Marcely:

https://region.rozhlas.cz/vystava-kazdy-muze-byt-umelcem-
-propojuje-talentovane-lidi-s-postizenim-8839845.

David Konvalinka 

a Marcela Markošová 

v reportáži Českého 

rozhlasu

https://region.rozhlas.cz/vystava-kazdy-muze-byt-umelcem-propojuje-talentovane-lidi-s-postizenim-8839845
https://region.rozhlas.cz/vystava-kazdy-muze-byt-umelcem-propojuje-talentovane-lidi-s-postizenim-8839845


Představujeme 
naše kolegy

Karolína Vítková

vedoucí domácnosti MA 
DP Murgašova

Karolíno, jak dlouho pracuješ 
v Domově SULICKÁ?

Co máš na své práci 
ráda?

Co Tě baví ve volném čase – 
jak si nejlépe odpočineš?

Na pozici vedoucí domácnosti MA jsi 
nastoupila letos v září. Co Ti změna 
pracovní pozice dala? Je něco, čeho 
jsi se musela vzdát?

V Domově jsem od února letošního roku. Začínala 
jsem v domácnosti D, kde jsem měla možnost 
pracovat pod Eliškou Nedvědovou. Na „déčko“ budu 
určitě vždy vzpomínat s láskou – jak na uživatele, 
tak asistenty. Jsem vděčná, že jsem mohla prvního 
půl roku strávit s takhle fajn partou lidí.

Na své práci mám ráda různorodost 
a nutnost neustále se vzdělávat a zlepšovat. 
Nebaví mě stagnovat nebo dělat monotónní 
činnosti. Na pozici vedoucí domácnosti 
je super, že takřka každý den dělám něco 
jiného a nemůžu se začít nudit. Také mě 
baví určitá multidisciplinarita – abych 
mohla dobře dělat svou práci, musím znát 
od všeho něco.

Dokud jsem volného času měla dostatek, 
věnovala jsem se hlavně studiu 
a všelijakému dobrovolnictví. Aktuálně 
čas mimo práci trávím obvykle jen tím 
nejnutnějším – spánkem, péčí o domácnost 
a své dvě kočky. Když už chci někam vyrazit, 
obvykle je to divadlo. Jsem velkou fanynkou 
Venuše ve Švehlovce a Švandova divadla.

Změna pracovní pozice mi dala spoustu nových 
vědomostí, schopností a také spoustu dosud 
neznámého stresu. Dala mi také možnost pracovat 
s naprosto odlišnou, ale neméně fajn partou lidí, 
ať už v domácnosti MA, nebo na adminu a mimo 
Domov.

Musela jsem se vzdát jakéhosi klidu, který na 
domácnosti D, na rozdíl od naší „rozlítané“ 
domácnosti, panuje. Věděla jsem však, do čeho jdu, 
a rozhodně bych už neměnila.



Děkujeme za vaši 
pomoc!
Velmi si vážíme pomoci, času 
i finančních prostředků, které našim 
klientům, naši milí dárci, věnujete! 
Zároveň nesmírně děkujeme všem 
kolegům v přímé péči, kteří pomoc 
pro své klienty sami aktivně shánějí 
a zajišťují.

Děkujeme JEŽÍŠKOVÝM VNOUČATŮM

Děkujeme Báře Neradové za tento krásný 
dort. Našim klientům zpříjemnil první 
adventní neděli a prý byl výborný!

Děkujeme IKEA za dar v podobě vánočních 
stromečků pro naše klienty.

Společnosti Anecoop Praha děkujeme za 
pravidelnou a rozmanitou dávku vitamínů i za 
materiál pro naše dýňování.

Děkujeme organizátorům tohoto skvělého projektu i vám 
všem, kteří jste si letos vybrali přání našich klientů! Ať už 
jde o potřeby na vyšívání, romantické knihy, kosmetické 
balíčky, hodinky, či notebook, nebo plnění nejrůznějších 
přání – od lístků na fotbalový zápas, koncert či balet až 
po jízdu v kočáře či posezení v cukrárně – všechna přání 
byla rezervována a nám do Domova chodí balíčky od 
Ježíškových vnoučat. A pokud je dárek doručen osobně, 
bývá ta radost dvojnásobná!

Děkujeme dárcům, kteří svými finančními dary 
podpořili naši kapelu AJETO! Letos byl její program 
opravdu nabitý. A když budete chtít, přijedeme zahrát 
i k vám. V repertoáru máme písničky z muzikálů 
a pohádek.



Poděkování dárcům
• Pekárně artic Bakehouse za pravidelnou dodávku skvělého pečiva

• Společnosti Anecoop Praha za pravidelné dodávky vitamínů v podobě čerstvého ovoce a zeleniny pro naše klienty

• Společnosti DOCK FOOD za finanční dar na dovybavení naší nové kuchyně

• Zaměstnancům společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG, Agentura střední Čechy za finanční dar na potřeby klientů 
domácnosti C a na významný finanční příspěvek na vánoční dárky pro naše klienty

• Manželům Petříkovým za finanční dar na potřeby našeho klienta, pana Tomáše R.

• Monice Sommerové, Veronice Wildové, Daně Houdkové a Davidovi za hudební vystoupení na naší tradiční akci Rozsvěcení 
vánočního stromu

• Alešovi N. za finanční dar na vánoční dárky pro naše klienty

• Kláře Honzíkové za finanční dar na vánoční dárky pro naše klienty

• Občanskému sdružení Laskavý domov/Vietnamesse-Czech Charity Assotiation za potraviny pro naše klienty (sušenky, 
polévky, nápoje…)

• Společnosti PREMIO INVEST za finanční dar na projekt alternativní komunikace

• Antonii Kolářové za finanční dar na potřeby klientů domácnosti F

• Nadačnímu fondu pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením za finanční dar na projekt alternativní komunikace 
a za finanční podporu naší kapely AJETO!

• Společnosti PH-tonery za finanční dar na projekt alternativní komunikace

• Společnosti Luna Venture za pravidelnou finanční podporu našeho klienta Honzy

• Všem JEŽÍŠKOVÝM VNOUČATŮM, která se rozhodla splnit letošní vánoční přání našich klientů

Všem, které jsme nezmínili, a prostě tady jsou, když to potřebujeme!
Mockrát děkujeme!



Poděkování 
dobrovolníkům
Naši milí dobrovolníci, vážíme si vašeho času 
a pomoci – děkujeme, že se věnujete našim 
klientům a ve svém volném čase jim dopřáváte 
zažít, na co už naše kapacity nestačí. Ať už je to 
čtení, povídání, sportovní aktivity, nebo výlet za 
kulturou, pro naše klienty je to velmi významné! 
Děkujeme také za pomoc při přípravách našich 
akcí, za pomoc na zahradě a při zvelebování 
areálu našeho Domova.

Díky jednotlivcům, kteří si nás našli. Díky všem 
firemním dobrovolníkům. A díky vysílajícím 
organizacím – ADRA CZ, Mistři štěstí, HESTIA, 
Byznys pro společnost, Kooperativa, Tlustá 
čára – a všem ostatním.

Naše klientka Lenka vyrazila v doprovodu 
dobrovolnice, také Lenky, do divadla i do kina. 
Jak představení Cirku La Putyka, tak film si moc 
užila. Velký dík naší dobrovolnici Lence a také 
dárcům, díky nimž si naše klientka tyto kulturní 
zážitky může dovolit.

Děkujeme dobrovolnicím 
Naděždě a Jitce za pomoc 
s vázáním adventních věnců!

Dobrovolnice Taťána a Anna 
z Mistrů štěstí nám pomáhaly 
zabalit 110 vánočních balíčků pro 
Kooperativu. Kooperativě děkujeme, 
že si u nás balíčky objednala

Dobrovolníci z Tlusté čáry odvedli pořádný kus práce na 
zahradě chráněného bydlení v Lahovicích! Vedoucímu 
Honzovi přijeli na konci září pomoct s rytím záhonků, 
hrabáním a kompostem. Párkrát přitom sice všichni 
zmokli, ale nikoho to neodradilo a ještě si zvládli povídat 
s klienty Nicol, Katkou a Jaroslavem, pro které byla jejich 
návštěva vítanou změnou. Letos na jaře jsme se s partou 
Tlustá čára viděli poprvé, když s klienty vyráběli náramky, 
tohle byla naše druhá společná akce a doufáme, že ne 
poslední! Moc díky, milá Ivano, Anno, Kamilo, Martino, 
Lenko a Martine – moc jste nám pomohli.

Dobrovolníka může dělat zletilá bezúhonná a způsobilá osoba na 
základě smlouvy o dobrovolnické službě. Dobrovolníkem by měl 
být člověk, který má chuť podílet se na realizaci naší vize, je aktivní, 
kreativní, zodpovědný a umí podporovat druhé lidi. Možnosti 
a formy spolupráce jsou u nás velmi široké a vždy záleží na domluvě 
s dobrovolníkem. Pro příklad uvádíme některé činnosti, které u nás 
dobrovolníci s uživateli absolvují:

• povídání, čtení, luštění křížovek, hraní společenských her,
• nákup, procházka, výlet, návštěva kulturní akce,
• zprostředkování aktivity, která je pro nás hůře provozně 

realizovatelná,
• realizace konkrétních akcí nebo opravy či úpravy v našem 

Domově.

Chcete-li si domluvit u nás schůzku nebo 
se dozvědět další podrobnosti, obraťte se prosím 
na stepanova@domov-sulicka.cz.

Přejeme Vám krásné 

a pohodové Vánoce, klidný 

závěr letošního roku 

a spokojený a úspěšný rok 

2023 a těšíme se na další 

spolupráci!

Chtěli byste 
se také stát 
dobrovolníkem?



Duchovní potřeby
Dušičkové rozjímání a vzpomínání na naše klienty, kamarády, kteří 
nás opustili. Pro ty, kteří odejdou a není, kdo by se postaral o jejich 
ostatky, má Domov Sulická svůj hrob. S otcem Kryštofem si klienti 
připomněli také svátek Všech svatých.

Tým metodického úseku navštívil v rámci projektu duchovních potřeb Diakonii 
v Neuendettelsau poblíž Norimberku. Načerpaly jsme cenné zkušenosti v oblasti 
doprovázení klientů a uspokojování duchovních potřeb. Jako přínosnou hodnotíme 
i práci s biografií klienta. Těšíme se, až tyto zkušenosti převedeme do vlastní praxe.

Ti, kteří nás opustili

Vzpomínáme

Slečna Markéta žila v Domově Sulická téměř 15 let. Za tu dobu zde 
objevovala svět a dokázala si ho užívat plnými doušky. Všechno pro ni bylo 
nové, i ta nejobyčejnější věc, které už si nikdo z nás nevšimne, ji dokázala 
fascinovat. Kéž si každý z nás odneseme Markétino poselství. I když 
se nám často může zdát, že nás svět spoutává, cítíme se sevřeni třeba 
nějakou starostí, ať máme vždycky kolem sebe lidi, kteří nám ukážou 
cestu z trápení ven a pomohou objevit krásu obyčejných věcí, dnů. Ať se 
na svět dokážeme dívat Markétiným úžasem.

Markéta Štrajtová
(Zemřela 27. 9. 2022)



Václava Hertlová (40 let)

Petr Hrnčíř (75 let)

Ondřej Kothera (45 let)

Karel Krix (70 let)

Martin Staněk (40 let)

Petr Staněk (55 let)

Martin Žiga (20 let)

Dominik Hendrych (35 let)

Velmi si vážíme dosavadní spolupráce 
a těšíme se na další společná léta!

Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví!

Pracovní výročíKulaté narozeniny 
našich klientů

Noví kolegové

Zlata Petříková

Koordinátor zaměstnávání

Klára Doleželová

Pracovník v přímé péči, 
domácnost A

Vladimír Komárek

Pracovník v přímé péči, 
domácnost D

Petra Sedláčková

Pracovník v přímé péči, 
domácnost MA

Jiří Kyznar

Lucie Rudolfová

Kuchař

Pracovník v přímé péči, 
domácnost E

Přejeme našim novým 
kolegům úspěšnou adaptaci 
a těšíme se na spolupráci!

10 let
Květoslava Krčmářová

5 let
Josef Kopčil



Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Sulická

Sulická 1597/48, 142 00 Praha 4, tel.: +420 270 006 570,
bankovní spojení: 2001270001/6000, IČ: 70873046

Fotky z mnoha našich akcí na našem Facebooku a INSTAGRAMU. 

www.facebook.com/dozpsulicka/
instagram.com/domov_sulicka

Naším zřizovatelem je Hlavní město Praha, kterému 
jsme za celou spolupráci neskonale vděční.

Přehled našich akcí a aktivit naleznete na našich webových stránkách v sekci Informace. 

www.domov-sulicka.cz 
Informace o námi pořádaných vzdělávacích kurzech najdete na

www.vzdelavani-sulicka.cz

https://www.facebook.com/dozpsulicka/
https://www.instagram.com/accounts/login/
http://domov-sulicka.cz
https://vzdelavani-sulicka.cz



