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POSTIŽENÍM SULICKÁ

Slovo úvodem
Představujeme vám nové číslo našeho časopisu
„Z Domova“. Jak jste si všimli, jde o vánoční speciál.
Vánoce jsou pro mě od nepaměti nejenom o hojnosti
pod stromkem a na stole, ale jsou především svátkem,
který trávím se svými blízkými. A v posledních letech také
s lyžemi. Ale v Domově Sulická jsem nalezla zcela nový

PF 2019

rozměr Vánoc. Advent a svátky trávíme spolu v komunitě
Domova ve třech budovách. Je nás prostě hodně, takže
si představíte, že jsou to jiné svátky, než v úzkém rodinném
kruhu. Věřím, že i ty letošní budou s překvapením pod stromečkem pro obyvatele Domova, že budou plné pohádek
a koled, že si společně připravíme ten nejlepší bramborový
salát a bezkonkurenční řízky.
Už nyní máme napečeno vlastní cukroví a snad vydrží
do Vánoc. Před Mikuláše jsme tradičně rozsvítili vlastní

Dovolte, abychom Vám jménem všech obyvatel,
rodin a celého týmu Domova Sulická popřáli klidný
advent, veselé Vánoce a pevné zdraví v novém roce.

vánoční strom, popili trošku punče a začali se adventně
těšit, co všechno nás ještě do Vánoc čeká. Všem bych
vám ráda popřála poklidný advent, krásné Vánoce

Děkujeme, že jste i letos byli s námi.

s blízkými, klidnou službu a v novém roce hodně
zdraví a chuti do práce u nás doma na Sulické.

Příjemné a kouzelné svátky.

Bc. Lenka Kohoutová
ŘEDITELKA DOMOVA SULICKÁ
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Náš Advent

Vánoční přání
Vánoce se blíží a tak jsme vyzpovídali naše klienty, co by si přáli najít 24. prosince pod stromečkem. Někdo má
přání skromná více, někdo méně, jak už to tak bývá. Jsme vděční, že díky našim dárcům, a my jim touto cestou
moc děkujeme, můžeme našim klientům některá přání vyplnit.
Pojďte si s námi přečíst některá z nich:
• pan Tomáš Páv si přeje povlečení se žirafami, nové
tepláky, pantofle a Lázeňské oplatky k Mikuláši,
ale ne oříškové ani čokoládové, raději ty modré ☺
• paní Květoslava Muchová by ráda k Vánocům
dřevěnou skládačku na procvičování motoriky
a nové polštářky do postele
• paní Paťka Philippová by chtěla pod stromečkem
najít oblečení a kosmetiku
• pan Petr Janeček by si rád naladil nové malé rádio
a popíjel čaj z nové konvičky
• pan Tomáš Kivoň holduje moderním technologiím
a rád by si na Štědrý den rozbalil novou televizi,
mobil a notebook
• pan Petr Majer by chtěl na pokoj novou
rychlovarnou konvici

• paní Lenka Rundová si přeje pískací a vibrační
hračky a obrázkové knihy s básničkami
• paní Marie Šubrtová by chtěla dostat mobil
nebo počítač a ráda by si zašla na koncert Kabátů
• pan Jaroslav Špička by ocenil stolní kalendář,
cigarety a tabatěrku
• paní Jarmila Vitouchová by si přála potřeby
na vyšívání, teplé bačkory, prstýnek a přívěsek
na krk se srdíčkem
• pan Jiří Popelka by se chtěl začíst do knihy
o sportu, rád by nějaké oblečení a fotoaparát
• paní Stáňa Jelínková by si ráda rozbalila lego,
sušák na prádlo, mixér a lampičku
• paní Dita Hašková si přeje dárek v papíru a cukroví
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Anketa

Kateřina Kubíková – vedoucí Domácnosti C

Co jste si jako děti přály od Ježíška nejvíce? A našli jste vysněný

: Na dárek už si ani moc nevzpomínám. Asi jsem chtěla kasu, jako byla ve

dárek pod stromečkem? Jaké je vaše nejoblíbenější cukroví?

starých obchodech a váhy, abychom si se sestrou mohly hrát na obchod.

Len

Dostaly jsme dětskou kasu, ale váhy ne.

: Mým oblíbeným cukrovím jsou vanilkové rohlíčky.
Barbora Kohoutová – vedoucí přímé péče

Lenka Kohoutová, ředitelka

: Na rozdíl od ostatních jsem vždy milovala a miluji dárky tzv. „měkkouše“
tedy vše co se týká oblečení. Dnes jsem to trochu přehodnotila a největším
dárkem jsou pro mě prožité chvíle s rodinou.

: Jako dítě jsem si moc přála psa, ale díky prozřetelnosti rodičů jsem

Vít Čapek – vedoucí Domácnosti F

: Nejvíc jsem si přál Lego autodráhu a fakt jsem ji tam našel.
: Nejoblíbenější cukroví byly Pracny od babičky.
Jana Korintusová – vedoucí Domácnosti MB

: Já jsem jako dítě moc ráda malovala, tak jsem
si přála pastelky,fixy a skicáky. Vždycky jsem je
dostala, nebylo to finančně náročné.

: Oblíbené cukroví byla Vosí hnízda.
Markéta Malá – vrchní sestra

: Neměla jsem přání, ale vždy se trefil.
: Nejoblíbenější cukroví? Plněné rohlíčky od tchýně.

: Já jsem si od Ježíška přála brusle a našla jsem je tam, asi jsem byla hodná.
: Moje nejoblíbenější cukroví jsou plněné ořechy od mojí pratety.
Ivana Labajová – Vedoucí domácnosti MC a CHB v běžných bytech

: Když jsem byla malá, moc jsem si přála „plačící panenku – miminko“. 
A také jsem ji dostala, moc hezkou a byla jsem ráda, že mohu o ni pečovat.

: Moje nejoblíbenější cukroví? Mám ráda všechno cukroví.

od Ježíška dostala pouze plyšového psíka na baterky, s nímž jsem se,
jako dítě spokojila. V posledních letech se s přítelem snažíme nadělovat
i ostatním, takže se účastníme projektů, kde můžete plnit Vánoční přání
někomu druhému např. osamělým seniorům nebo dětem z dětského domova.

: Išlské dortíčky mojí babičky, vanilkové rohlíčky od maminky a vosí úly, které : Pokud musím být upřímná, tak z cukroví nejvíce preferuji…
od nepaměti v rodině vyrábím jen já.

Magdalena Podaná – vedoucí CHB Lahovice

Všechno cukroví.
Drahoslav Fiala – vedoucí Domácnosti B

: Autodráhu, stavebnici Merkur a všechno jsem našel pod stromečkem.

Jindřich Flieger – vedoucí Domácnosti D

: K Vánocům jsem jako dítě chtěl a nedostal auto na vysílačku – místo
kterého mi koupili Tatru 613 na bowdenové ovládání, jehož délka byla asi
metr, takže jsem za tím musel furt chodit. Tatra byla a ještě navíc velmi
poruchová. Pak jsem si hrozně přál walkmana, místo kterého jsem dostal
ruské rádio na kterém jsem si „velmi užíval“ Československý rozhlas…

: Z cukroví mám rád řízek, maximálně Vosí hnízda (s vaječňákem uvnitř).

Bárbínu jsem si taky přál, ale tajně a proto jsem ji nedostal. 😊

: Nejoblíbenější cukroví pro mě vždy byl řízek z kapra. 😊
Zdeněk Šrek – vedoucí Domácnosti MA

: Přál jsem si vždy hokejku.
: Nejraději mám Vosí hnízda

Barbora Šípková - vedoucí domácnosti E

: Jako malá jsem si nejvíce pod stromeček přála mikroskop, který jsem
bohužel pod stromečkem nenašla. Pamatuji si ale dárek, který by mě jako

Gabriela Žežulková – vedoucí aktivizace

: Každý rok jsem si přála psa, ale bohužel jsem ho nikdy nedostala, jeden rok
mě popadla touha po kytaře a mé přání bylo vyslyšeno.

: Nejoblíbenější cukroví byly vanilkové rohlíčky od mé maminky.

malou ani nenapadl a byla jsem z něj moc nadšená – dovolená na Djerbe…
no jaké dítě by napadlo, někam odjet?

: Mé nejoblíbenější cukroví jsou „Kostrby“. Moc lidí je nezná, a tak neví
o co přichází. Jsou to čokoládové měkké “hroudičky“ s namletými ořechy.
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Rozsvěcení
stromku
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Vánoční recept
Slečna Nicola Knoblochová z domácnosti D se s námi
podělila o svůj oblíbený vánoční recept. Tady ho máte,
ať vám chutná a napište nám jak se povedlo. ☺

PISTÁCIOVÉ ROHLÍČKY S BÍLOU ČOKOLÁDOU
Na 50 kusů potřebujete:
180g hladké mouky
50g cukru moučka
30g bílé čokolády
60g nesolených pistácií nebo mandlí
150g másla
1. Mouku prosijeme s moučkovým
cukrem, přidáme na jemno nastrouhanou čokoládu, mletých pistácií,
na kousky nakrájené máslo, žloutky, kůru a vypracujeme pevné těsto.
Těsto necháme zabalené odležet
v chladničce asi hodinu. Pak kousky
těsta vyplníme formičky na rohlíčky.
Pečeme v předehřáté troubě při
180 °C asi 10 minut.

2 žloutky
1 lžička strouhané citronové kůry
Dohotovení:
100g bílé čokolády
2 lžíce másla
2. Po upečení necháme krátce
vychladnout ve formičkách a pak
vyklopíme na kovovou mřížku.
Po vychladnutí namáčíme konce
rohlíčků do rozehřáté čokolády
s máslem. Pokládáme na pečící
papír a necháme čokoládu ztuhnout.
Po ztuhnutí odlepíme od papíru
a podáváme.
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Pečení
cukrovího
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Koho u nás potkáte?

P. Mgr. MUDr. Jiří Korda
Externí spolupráce

s Domovem má na starosti, ale i ostatním
ze zaměstnanců Domova.

Farář římskokatolické farnosti Panny Marie
Královny míru na Praze - Lhotka

Jakým způsobem tyto činnosti posouvají

Představte nám formu Vaší spolupráce
s Domovem Sulická.  
Kdybych měl vystihnout spolupráci jednou větou,
řekl bych „setkávání přátel“. Obyvatelé Domova
spolu se svým doprovodem přichá-zejí k nám
do kostela na Lhotce a já zase při různých
příležitostech chodím za nimi. Co konkrétního se
odehrává při těchto setkáních? Třeba si povídáme
o důležitých oblastech života, naposledy jsme
mluvili o odpuštění a smíření. Nebo setkáváme
se na bohoslužbě, zahajujeme spolu advent
nebo se loučíme s někým z blízkých, který překročil
práh věčnosti. Spolupráce by nebyla možná bez
asistence dalších, takže chci poděkovat nejen paní
Janě Bíňovcové, která má mou spolupráci

náš Domov směrem ke spokojenějším
uživatelům?  
Kontakt s lidmi „vně“ Domova je pro obyvatele jistě
vždy obohacující. Snad se nemýlím, když řeknu, že
naše setkání se nesou v atmosféře pohody a radosti,
bez nějakých formalit. V případě posledních rozloučení je zase dán prostor pro uvědomění si, co se stalo,
pro vzpomínky i průchod smutku ze ztráty někoho,
koho jsme měli rádi. Nicméně účastníci těchto
rozloučení nemají často problém zavzpomínat
i s radostí, vybavit si, co spolu prožili pěkného.
Jaký přínos má spolupráce s naším Domovem
pro Vás?
Dvojí, za prvé setkání s obyvateli, s jejich bezprostředností a pohledem na svět neumožní člověku
setrvávat déle v nějakém hraném či neupřímném

postoji. Za druhé, přístup a reakce personálu.
Je pro mne velkým povzbuzením vidět jejich
přístup, vztah k obyvatelům. Jsem rád, a také
k tomu chci teď povzbudit, za jakoukoliv zpětnou
vazbu a komunikaci přání obyvatel. Nebo i personálu, vždyť jsem k dispozici v případě zájmu
i zaměstnancům.
Co byste popřál našim čtenářům v souvislosti
s nadcházejícím svátečním časem
a do Nového roku?
Všem pohodový adventní čas i celé vánoční svátky.
Obyvatelům Domova dostatek těch, kteří je budou
mít rádi. Zaměstnancům dostatek sil, pěkné
vzájemné vztahy a požehnání v osobním životě.
Domovu pak zvláště zdar v rozjezdu paliativní
péče. Bude to jistě náročné, ale po zkušenostech s
hospicovou a paliativní péčí jinde vám moc fandím
a žehnám..
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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

Kompletní přehled našich akcí a aktivit naleznete na našich webových stránkách

www.domov-sulicka.cz
v sekci Informace a fotky z mnoha našich akcí na našem Facebooku.

www.facebook.com /dozpsulicka /
Našim zřizovatelem je Hlavní město Praha, kterému
jsme za celou spolupráci neskonale vděční.

