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Slovo úvodem
Rok s COVIDem v sociální službě, už druhý rok řízení 
organizace, která pracuje ve ztížených podmínkách, s 
ochrannými prostředky, s řadou specifických hygienických 
opatření. Potýkáme se s vysokou mírou pracovních 
neschopností i nepřítomností zaměstnanců, kteří prostě hlídají 
své děti jednou kvůli uzavřeným školám a školkám, jindy kvůli 
karanténě.

Rok, kdy jsme si zvykli na to, že každý den je pro nás cokoliv, 
jen ne rutina. Každý den jsme připraveni na to, že se budou 
měnit služby, uzavírat některá z domácností nebo třeba se 
budou odvolávat běžná vyšetření a prevence našich klientů.
V této chvíli je nás většina očkovaných, a to i třetí dávkou 
vakcíny Pfizer. Klienti jsou očkování až na jednoho všichni. 
Zaměstnanci z 83 % alespoň dvěma dávkami. Považuji to 
osobně za velký úspěch.

Druhým rokem se potkáváme s neskutečnou solidaritou a 
pochopením našeho okolí. S vysokou mírou pochopení rodin, 
že každou chvíli se něco mění a že specifická pravidla je nutné 
dodržovat.
Co víc, tohle všechno přijali a chápou i klienti Domova Sulická. 
Vědí, že mnohé není, protože COVID, vědí, že dochází k 
uzavření domácností, protože prostě COVID…

Místo bilancování, co všechno jsme podnikli za 
předchozích pár měsíců, mi dovolte v důsledku všeho 
výše popsaného poděkovat.

Děkuji klientům Domova Sulická za to, že spolu s námi 
zaměstnanci tvoří tým, který zvládá tuhle divnou dobu. Děkuji 
zaměstnancům, že i když toho všeho mají často už úplně po 
okraj, přece jsou tu pro klienty a všichni drží při sobě jako 
jeden tým.

Díky rodinám klientů i těm našim za to, že klienty a nás 
neskutečně podporují a vlastně tím drží nad vodou.
Všichni tvoříme tým Domova Sulická, který to prostě zvládne, 
i když to občas skřípe. Zvládneme to právě proto, že tvoříme 
jeden tým.

Všem přeji požehnané svátky vánoční, přeji vám všem 
především zdraví a aby u štědrovečerní tabule nikdo 
nechyběl….

Bc. Lenka Kohoutová
ŘEDITELKA DOMOVA SULICKÁ



Proběhlo

Zažít Krč jinak 
Přestože nám počasí úplně nepřálo, 
nenechali jsme si 16. září ujít každoroční 
setkání sousedů z Krče. Program byl 
nabitý příjemnou muzikou a ukázkou 
sportovních výkonů na slackline a široká 
byla i nabídka různých nápojů a pochutin 
včetně těch z naší cvičné kavárny, které 
se prodaly do posledního kousku. U našeho 
stánku bylo možné zakoupit také trička 
a výrobky klientů – svíčky, magnetky, mýdla 
a další dekorace, které vytváří v našich 
terapeutických dílnách. O pořádnou zábavu 
se postarala naše kapela AJETO! 
Děkujeme pořadatelům za pozvání a už teď 
se těšíme na příští ročník!

Hezké počasí během babího léta i podzimu lákalo k výletům a užili 
jsme si i poslední pobyty v oblíbených Líchovech.

A když je zima, vyrážíme 
na výstavy, do kina nebo 
do solné jeskyně nebo 
tvoříme v dílnách i na 
domácnostech.  



Proběhlo
Naše kapela se rozrostla o nové členy 
a v současné chvíli je ajeťáků dvanáct 
a pod vedením kapelnic Jíti a Kačky 
s chutí natrénovali fotbalovou hymnu do 
výzvy SeniCupu. V září vystoupili na Zažít 
Krč jinak, v listopadu se vydali do Semil 
na festival pro umělce se zdravotním 
postižením TVOŘÍME DUŠÍ a obě jejich 
vystoupení se povedla.
Aby se jim ještě lépe hrálo, přibyl jim do 
kapely nový hudební nástroj – digitální 
piano, na které Monča už na první zkoušce 
po krátké chvilce hrála skoro jako profík!

KAPELA  AJETO!

HOSTILI JSME ZAHRANIČNÍ STÁŽISTY

V úterý 12. 10. jsme v našem Domově přivítali zahraniční stáž 
z Moldavska. Metodici z tamějšího transformačního projektu se 
zajímali o systém sociálních služeb v Čechách, o nabídku služeb 
Domova Sulická a také o chráněné bydlení či přípravu klientů 
na život ve společnosti. Setkání bylo obohacující pro obě strany, 
uvědomili jsme si, jaký posun udělaly sociální služby v ČR za 
posledních 30 let.

STRAVOVACÍ KOMISE

Na detašovaném pracovišti Murgašova informovala vedoucí 
stravování o aktuálním zdražování potravin. Klienti si povídali 
o tom, co jim chutná a nechutná a co by se v rámci organizace 
mohlo ve stravování změnit.

NÁVŠTĚVA MILOŠE VYSTRČILA

V říjnu nás navštívil předseda Senátu pan Miloš Vystrčil a spolu 
s Markem Bendou a Tomem Philippem se zajímal o financování 
a individuální přístup ke klientům a o problematiku lidí, kteří 
potřebují specifický přístup.



23. září hodnotila odborná porota všech 101 
přihlášených obrazů

Porotci Lenka Kohoutová, ředitelka Domova Sulická, Jiří 
Pospíšil, předseda správní rady Nadace Jana a Medy 
Mládkových – Musea Kampa, Lukáš Homola, vedoucí oddělení 
kultury MČ Praha 2, výtvarnice Marie Ladrová a Květa 
Krčmářová, výtvarnice v terapeutických dílnách Domova 
Sulická, měli hodně těžký úkol! Zaujalo je velmi mnoho obrazů, 
ale udělit museli jen první, druhé a třetí místo ve dvou kategoriích, 
do 30 a nad 30 let, ačkoliv ocenění za svůj talent by si zasloužilo 
daleko více malířů! 

První ročník celopražské výtvarné soutěže 
pro umělce s mentálním postižením zná 
své vítěze. Zájem účastníků byl obrovský, 
děkujeme všem autorům!  
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Kategorie do 30 let:

1.  místo: obraz č. 60 / Alina Goltsova (21 let) / KOCOUROVA 
CESTA PO MOŘI

2. místo: obraz č. 101 / Marie Kohoutková (21 let) / BEZ NÁZVU III

3. místo: obraz č. 33 / Míša Rozehnal (11 let) / PAMPELIŠKY II 

Kategorie do 30 let – stejný nejvyšší počet 

hlasů získali:

• Skupina žáků třídy E/M MŠ a ZŠ speciální Diakonie CE Praha, 
obraz č. 66 / CO MÁME RÁDI

• Tomáš Lippert (15 let), SŠ, ZŠ a MŠ Chotouňská, obraz č. 78 / 
V DIVADLE

Kategorie nad 30 let:

• Antonín Štich (54 let), obraz RÁD HRAJU KARTY

Kategorie nad 30 let:

1.  místo: obraz č. 14 / Martin Babka (50 let) / JÁ A STÁŇA 
S ČERVENÝM MÍČEM

2. místo: obraz č. 95 / Marie Kůsová (72 let) / BEZ NÁZVU II

3.  místo: obraz č. 36 / George Radojič (34 let) / AUTOPORTRÉT

Ve dnech 22.–23. září proběhlo také veřejné 

hlasování na naší FB stránce Domova 

Sulická a cenu veřejnosti získali tito autoři:



Výstava na radnici MČ PRAHA 2 - 30. září až 
29. října

Obrazy si mohl přijít prohlédnout kdokoliv, vstup na výstavu byl 
zdarma a celá budova je bezbariérová. Za poskytnutí prostor na 
výstavu děkujeme!

Všech 101 obrazů si můžete prohlédnout v naší FB galerii https://www.
facebook.com/dozpsulicka/photos/?ref=page_internal, najdete zde i video 
z vernisáže.

Pod záštitou

Za podpory

Partner

Sponzor cen pro vítěze

V rámci vernisáže jsme vyhlásili vítězné autory a Lenka Kohoutová, 
ředitelka Domova Sulická, starostka MČ Praha 2 Jana Černochová 
a Martin Fiřt, zástupce TZMO Czech Republic a SENI, předali ceny 
i diplomy. Moderoval skvělý Jan Antonín Duchoslav.

2. ročník soutěže pro lidi s mentálním 
postižením KAŽDÝ MŮŽE BÝT UMĚLCEM  
v roce 2022 bude pro celou republiku.

Děkujeme partnerům: 

  
 



Proběhlo

Soukromá vernisáž  
v aktivizačních dílnách

Pro naše malíře, kteří se zapojili do 1. ročníku umělecké soutěže 
Každý může být umělcem, jsme uspořádali soukromou vernisáž 
jejich obrazů.  

Ne všichni naši klienti zvládli osobně navštívit výstavu obrazů, 
a tak měli radost, že mohou také zažít atmosféru vernisáže 
a výstavy. A protože vítězové jsou pro nás všichni, dostal každý 
autor soutěžního obrazu i malou odměnu a nechyběl ani přípitek, 
občerstvení a osobní pochvala všem od paní ředitelky. Všechny 
autory určitě potěšilo, že jejich obrazy si přišli prohlédnout i ostatní 
kamarádi ze Sulické i z Murgašky.

Den dýně

V listopadu se konal náš tradiční Den dýně. Klienti, 
asistenti, tým dílen i dobrovolníci z Kooperativy, ADRY 
i Mistrů štěstí – všichni měli plné ruce práce, chvílemi 
bylo hodně rušno a veselo, hrálo se i na klavír, zpívaly 
koledy. A nechyběly dýňové dobroty – polévka, quiche, 
koláče a jiné dobroty. Hotové dýně, strašidelné i veselé, 
zdobí pokoje klientů i Domov. Za dýně moc děkujeme 
společnosti ANECOOP Praha.



Rozsvěcení  
vánočního stromu 

Ve čtvrtek 2. prosince jsme slavnostně rozsvítili stromeček a užili 
jsme si naše tradiční Rozsvěcení vánočního stromu.

Dorazili za námi i kamarádi z Murgašky a Lahovic. Farář Korda 
zapálil první adventní svíčku a popovídal si s klienty o poselství 
Vánoc, bylo to moc fajn. Venku bylo možné pokochat se a zakoupit 
si ve stáncích výrobky našich klientů z dílen: svíčky, mýdla, 
keramiku i vánoční věnce, a také občerstvení. Mohli jsme se zahřát 
nealkoholickým punčem, klobásou či zelňačkou, které připravil tým 
dílen. 

Nechyběl ani doprovodný program – po slavnostním zahájení a 
přivítání paní ředitelkou vystoupila kapela AJETO, potom pod okny 
nemocných kamarádů zazpíval sbor AsiHlasy a TakyHlasy, Veronika 
Wildová a na závěr jsme si nechali našeho kamaráda Davida s 
kytarou. 

Děkujeme moc dobrovolníkům, kteří 
doprovázeli naše klienty, a hudebníkům, 
kteří nám přijeli zdarma zahrát a zazpívat.



Představujeme 
naše klienty

Naši klienti rádi vyrážejí na výlety, zajímají se o svět kolem sebe, 
tvoří a hodně z nich má nejrůznější zájmy a koníčky (v míře, kterou 
každý zvládne individuálně nebo s menší či větší podporou). A dost 
často se jim v jejich činnostech hodně daří!

Paní Eva navštěvuje kurz tvůrčího psaní, Honza z Murgašky miluje 
metro a nyní se mu splnil jeho největší sen – zažil soukromou jízdu 
metrem B, zkusil si ovládání a nahlédl do depa. Moc děkujeme 
Kubovi za zajištění!

Kromě ajeťáků se do fotbalové výzvy SeniCupu zapojili i naši 
mladí z Murgašky, kteří pilně trénovali pod vedením trenéra 
Reného a do výzvy zaslali video z tréninku. Jak fotbalová hymna, 
tak i fotbalový trénink zabodovaly! 

Pan Martin už od dětství rád a hezky maluje, k obrazům jej přivedl 
jeho strýc malíř.  Martin přihlásil svůj obraz do soutěže KAŽDÝ 
MŮŽE BÝT UMĚLCEM a od odborné poroty získal 1. cenu ve své 
věkové kategorii! 

Pan Pavel se zajímá o svět kolem 
sebe a téma voleb je pro něj hodně 
důležité. Volí už 10 let a zúčastnil se 
i kurzu k volbám, kde se dozvěděl, 
co má člověk udělat, aby mohl volit. 
Pan Pavel dokonce letos moderoval 
v internetovém rádiu Rytmus pořad 
na téma volby a šlo mu to skvěle! 

K letošním volbám se 
vydal i pan David.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají.



Volby

A slovo na závěr? Demokracie je 
vládou lidu… Tudíž i vládou lidí se 
zdravotním postižením. 

Bc. Barbora Kohoutová, 
vedoucí přímé obslužné 
péče

V Domově Sulická řešíme volby podle možností konkrétního klienta 
naší služby. V prvé řadě je důležité postavit se s respektem k faktu, 
že i člověk s hendikepem má právo ovlivnit svým hlasem chod naší 
společnosti a snad si i uvědomit, že každý má právo rozhodnout se 
svobodně o své vlastní budoucnosti. 

Přístup je základem, právo by měla 
být jistota a podpora berličkou pro 
samotnou volbu. 

V rámci naší sociální služby jsou tím podpůrným pilířem asistenti 
v přímé péči, komunikační specialisté, mnohdy rodina či 
opatrovníci a v neposlední řadě vedoucí jednotlivých domácností, 
kteří se klientům snaží nabídnout podporu při jejich volbě. 

Před volbami jsme se s vedením organizace domluvili, že se 
zaměříme na klienty, kteří mají schopnosti a hlavně zákonné 
možnosti volit, a začali jsme se tázat, kdo z klientů má chuť stát 
se „aktivním voličem“ a jakou konkrétní podporu od nás potřebují. 
Jedni se jasně vyjádřili, že volby neřeší a řešit nechtějí. Druzí 
dokázali pojmenovat, že se v této problematice neorientují, ale 
k volbám by možná chtěli jít, a právě u těchto lidí bylo zapotřebí 
začít aktivně působit a představovat možnosti. Každý klient 
potřebuje v rámci komunikace jinou podporu – někomu stačí 
poradit, kde si na internetu vyhledá informace o politických 
stranách, na jejichž základě se může rozhodnout, nabídnout 
možnost volebních kalkulaček, někdo potřebuje pomoci při 
vysvětlení slov z programu, další potřebuje probrat, co jeho volba 
bude znamenat ve smyslu rozdělení poslaneckých křesel, osvětlit 
pojmy koalice apod. Někomu stačí sledovat politické debaty. 

Často je důležité propojit samotné klienty, kteří mají o politiku 
zájem, aby si tak, jako to činíme my, všichni pohovořili o svých 
preferencích. Pak však přichází i otázky od klientů, kteří mají 
bariéru v rámci komunikačních dovedností – to znamená, že se 
musí najít komunikační kanál, který jim pomůže pochopit, co která 
strana představuje a jaké jsou její záměry i cíle. Je to složitý úkol, 
se kterým profesionálně pomáhají komunikační specialisté. Ti 
dokážou poskytnout podporu klientům, kteří např. využívají různé 
formy alternativní či augmentativní komunikace. Sběr informací od 
klientů je vždy zásadní – musíte zjistit, co je zajímá a co je hlavním 
kritériem pro samotnou volbu – někdo chce vědět, kdo mu zajistí 
možnost rehabilitace, jiný chce, aby se nezavíraly sociální služby 
pro návštěvy v době pandemie, další si přeje vyšší důchody, někoho 
zajímá životní prostředí apod.

Podělím se s Vámi o příběh, který jsem zažila v době, kdy jsem 
byla vedoucí jedné z domácností v Domově Sulická, kde tehdy 
bydleli pouze dva klienti, kteří dokázali verbálně hovořit a o nichž 
jsme si dle našeho mapování jejich potřeb a přání mysleli, že by 
mohli mít o aktivní účast ve volbách zájem. Jeden striktně odmítl, 
politika ho prý nezajímá a na volby nemá čas… To nám nezbývalo 
než respektovat. Ale druhý z klientů – říkejme mu pan Dvořák – se 
začal velmi zajímat o fakt, že může svou volbou něco ovlivnit. Pan 
Dvořák byl sám překvapen, že může volit, že i jeho hlas je důležitý. 

Jak probíhala naše komunikace a jak se pan Dvořák nakonec 
rozhodl, si můžete přečíst na našich webových stránkách.

http://domov-sulicka.cz/dokumenty/prilohy/volby.pdf


Poděkování dárcům
• Společnostem TZMO Czech Republic a SENI za dlouhodobou spolupráci a partnerství v 1. ročníku umělecké soutěže KAŽDÝ MŮŽE BÝT UMĚLCEM

• MČ PRAHA 2 za poskytnutí výstavních prostor pro 1. ročník soutěže KAŽDÝ MŮŽE BÝT UMĚLCEM

• Společnosti MK MARKET za finanční příspěvek na nákup vánočních dárků pro klienty

• Společnosti ALGIZ, díky jejíž podpoře jsme pořídili nápisy na náhrobní desku Domova Sulická

• Pekárně artic Bakehouse za pravidelnou dodávku skvělého pečiva

• Týmu z Kooperativy za užitečné dárky i za čas, který nám věnují

• Společnosti ANECOOP Praha za pravidelné dodávky vitamínů v podobě čerstvého ovoce a zeleniny, za dýně na náš DEN DÝNĚ a za velkorysý finanční dar na 
pořízení vánočních dárků pro naše klienty

• Davidovi Lancovi, Monice Sommerové a dětskému sboru, Daně Houdkové a sbor AsiHlasy, Veronice Wildové – za vystoupení na našem ROZSVĚCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU

• Všem Ježíškovým vnoučatům za splnění vánočních přání našich starších klientů a celému týmu, který tuto akci vymyslel a realizuje

• Projektu Evičky bazárek, za kterým stojí Klára a Patricie z OA Heroldovy sady

• Společnosti PH-tonery za finanční podporu našeho projektu alternativní komunikace

• Společnosti TELMO za finanční podporu našeho projektu alternativní komunikace

• Společnosti PREMIO INVEST za finanční podporu našeho projektu alternativní komunikace

• ARROWS advokátní kancelář za finanční podporu našeho projektu alternativní komunikace

• Společnosti CHRISTEYNS za finanční podporu našeho projektu alternativní komunikace

• Společnosti Oxixo za finanční příspěvek na provedení nápisů na náhrobní desce Domova Sulická

• Lence Beranové a jejím přátelům za pořízení vánočních dárků pro naše klienty

• Panu Jakubovi Jiráskovi za finanční příspěvek na pořízení ortopedické obuvi pro pana Petra

• Společnosti Porsche česká republika za videokonferenční systém

• Janu Stránskému za televizi pro domácnost E

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

Mockrát děkujeme!



Poděkování 
dobrovolníkům
Dobrovolníci nám moc pomohli v rámci letošního Dne dýně 
i Rozsvěcení vánočního stromu.

Děkujeme také dobrovolníkům, kteří dochází za našimi klienty na 
domácnosti a věnují jim svůj čas.

Naši klienti jsou šťastní, když si s nimi někdo popovídá, doprovodí je 
na výlet nebo na koncert, na nákupy, do restaurace či „jen“ v areálu 
na zahradu, zahraje si s nimi nějakou hru nebo na hudební nástroj.

Děkujeme týmu z Kooperativy 
i organizacím ADRA a Mistři štěstí!

CHTĚLI BYSTE SE STÁT TAKÉ 
DOBROVOLNÍKEM?

Dobrovolníka může dělat zletilá, bezúhonná a způsobilá osoba na 
základě smlouvy o dobrovolnické službě. 

Dobrovolníkem by měl být člověk, který má chuť se podílet 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

Máme zájem na tom, aby se u nás dobrovolníci cítili dobře.

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



Duchovní potřeby
Začátkem listopadu jsme získali 
ocenění v rámci projektu „Příklady 
dobré praxe pro poskytovatele 
sociálních služeb“. V našem Domově 
již mnoho let naplňujeme duchovní 
potřeby našich klientů, řešíme otázky 
spirituality, společenských i osobních 
rituálů, mezilidskou toleranci 
a pochopení vztahových pojmů, ale 
i odcházení, proces loučení a pořízení 
hrobu k ukládání ostatků těch klientů, 
kteří nemají rodiny. Ocenění od 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
nás těší a jsme rádi, že příklad dobré 
praxe můžeme předávat dál. 

Ti, kteří nás opustili

Vzpomínáme

Pan Karel tu s námi žil od roku 2016, tedy skoro pět let. Dlouho žil sám v garsonce za pomoci své 
sestry a nejbližších. Pan Karel měl rád dobré jídlo a legraci. Uměl se smát a radovat. Jeho pokora 
a klid jsou pro nás velkou inspirací. Miloval AZ-kvíz. Když se nad tím zamyslíme, každý z nás 
AZ-kvíz hrajeme. Nikdy nevíme, jakou otázku či úkol v životě dostaneme, a vždy záleží jen na nás, 
jak se k ní postavíme. Všem nám přeji, abychom to dokázali se ctí a úsměvem, tak jak nás to učil 
právě pan Karel. 

Karel Michal
(zemřel 30. 10. 2021) 

V kostele ve Lhotce proběhlo 12. listopadu krátké vzpomínkové setkání na paní Květu Muchovou.
Na hřbitově proběhlo 23. listopadu uložení ostatků pana Milana Tomáše.

Na Dušičky jsme se vydali na hřbitov zavzpomínat 
i s otcem Kordou na ty, kdo nás už opustili.



Kateřina Glajchová Petr Klícha

Natálie Pluhařová Miroslav Přikryl Karolina Filipová 

Eva Moravcová Petra Jasenovcová Pavel Cvengroš 

Ivan Moringl Markéta Čmelíková Hofštetr Ivan

Josef Vaněček Markéta Sixlová Emil Edr

Petr Veselý Alena Mikešová

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

Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let!

Pracovní výročíKulaté narozeniny 
našich klientů

Noví kolegové

Šomková Renáta

Přímá obslužná péče
CHB Lahovice

Tomínová Lenka

Přímá obslužná péče
Domácnost MB

Kadeřávková Veronika

Přímá obslužná péče 
Domácnost A 

Kletečková Dana

Hlavní účetní 

Hampl Zdeněk

Přímá obslužná péče
Chráněné bydlení Černý Most + 
domácnost MC

Stich Jakub

Dilyshyn Ruslana Mrázková Eva

Klejchová Anna

Přímá obslužná péče
Domácnost F

Pomocná kuchařka Sociální pracovnice

Přímá obslužná péče
Domácnost C

Přejeme novým kolegům úspěšnou adaptaci a těšíme se na spolupráci!

Petr Hrubý    
20 let

Lenka Razímová    
5 let

Adriana Ammerová    
5 let



Naše vize spočívá v individuálně pojaté službě založené na přístupu zaměřeném na člověka.  
Naším cílem je hledat způsoby, jak našim klientům umožnit žít život, který bude zdůrazňovat jejich 

přednosti a který bude vést k jejich maximálnímu začlenění do společnosti.

Zuzana Klimasová
personalistka
mobil: +420 773 001 293
e-mail: klimasova@domov-sulicka.cz

Hledáme nové kolegy

Přijďte se k nám podívat

Asistent chráněného 
bydlení

Pracovník  
v přímé péči

Koordinátor 
zaměstnávání



E-SHOP

Nákupem v našem e-shopu 
přispějete našim klientům na to, 
co si nemohou sami pořídit.

V nabídce máme hrníčky, propisky, blok s logem 
Domova Sulická či pohlednice našich klientů.

Samozřejmě, že bez oblečení by to nebyl správný 
e-shop! Můžete mít „Sulickou na triku,“ a přitom 
udělat dobrý skutek a my pro Vás za to máme 
„tričko s příběhem“. 

Obrázky na tričkách jsou od našich klientů, kteří se 
v rámci sociálně terapeutických dílen nebo zájmové 
činnosti zabývají malováním.

„Namaluji kytku, protože 
voní je krásná a můžu ji 
někomu dát,“ říká pan 
Vladimír, autor motivu 
květiny na triku.

Motiv na tomto černém 
nátělníku je od pana 
Josefa. 

Pan Josef poznával s rodiči krásy přírody 
a úplně nejvíce ho uchvátili ptáci, které od 
dětství nejen rád pozoruje, ale i maluje.

Pan Martin kreslí od útlého 
věku, k lásce k výtvarnému 
umění ho přivedl jeho strýc.  

Jeho obrazy hýří bezbřehou fantazií, kde se prolínají lidi, 
zvířata, dopravní prostředky i příroda. Nejradši, ale pan 
Martin maluje lidi, které má rád a na jeho obrazech se tak 
často objevuje jeho letitá přítelkyně paní Stáňa. 

https://eshop.domov-sulicka.cz/

https://eshop.domov-sulicka.cz


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
http://domov-sulicka.cz/vzdelavani/

