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Slovo úvodem
Svět s ustupujícím covidem je prostě nádherný, už se naplno 
poznáváme a žijeme jako před covidem. V Domově Sulická 
jsme rozjeli veškeré aktivity a dokonce u všech klientů, kde to 
jde, i ozdravné pobyty, kterých si plnými doušky užívají. 

Mám pro vás několik novinek.

NOVINKA 1: KLIENTOVI BYL PŘIDĚLEN BYT A BUDE BYDLET 
BEZ NAŠÍ POMOCI
Potřebuji se pochlubit jedním skvělým počinem. Před pár lety 
jsme přijali do Domova klienta, kterému jsme dali podporu 
pro bydlení v chráněném bytě. Zde, za spolupráce s našimi 
asistenty, se klient posunul tak, že od konce září prostě bude 
bydlet sám. Jedna z městských částí mu přidělila byt. Klient 
pracuje, nepotřebuje již žádnou naší podporu, dokonce si zcela 
sám domluvil přestěhování. Máme z toho neskutečnou radost! 
Za klientem je velká několikaletá dřina, prostě jsme to dali!

NOVINKA 2: KAŽDÝ MŮŽE BÝT UMĚLCEM – CELOSTÁTNÍ 
SOUTĚŽ
Domov Sulická se letos rozhodl po loňském pražském kole 
udělat výtvarnou soutěž pro celou ČR. Tedy umělci, kteří žijí 
s mentálním postižením, mohli namalovat obraz na téma 
„Kde to mám rád“ a poslat nám jej. Odborná porota posoudila 
všechny obrazy a vybrala vítěze, svého favorita mohla vybrat 
také odborná veřejnost. Všechny obrazy jsou vystaveny 
v Muzeu Kampa, kde jsme v rámci vernisáže také předali 

vítězným autorům ceny. Skvělé je, že většinu obrazů je možné 
zakoupit v charitativní aukci a celý výtěžek z prodeje obrazu 
jde samozřejmě k jeho autorovi. Aukce ještě běží, tedy věřím, 
že bude „výživná“ a umělcům pomůže.

NOVINKA 3: REKONSTRUUJEME KUCHYŇ
Vzhledem k tomu, že naše centrální kuchyň je již dlouho za 
zenitem, pustili jsme se do její rekonstrukce, výsledkem má 
být moderní kuchyň, která bude splňovat veškeré požadavky 
a předpisy příslušných úřadů a pro klienty a zaměstnance 
bude schopna připravovat chutná jídla. Těšíme se z toho, že to 
vyjde, už plánujeme, jak rozšíříme jídelníček, a to i v této době. 
Prostě to půjde a snad novou kuchyň slavnostně otevřeme do 
poloviny prosince.

Konec novinkám, prožili jsme skvělé léto, které jsme přivítali 
naší již tradiční akcí „Vítání léta“. Nyní vyhlížíme k podzimu, 
který zahájíme již tradičním „Dýňováním“. Výsledkem budou 
vyřezané příšery z dýní a my přejedeni dýňovými specialitami 
zase na rok dopředu. Nicméně tuhle akci vám určitě ukážeme 
zase příště.

Bc. Lenka Kohoutová
ŘEDITELKA DOMOVA SULICKÁ



Probíhá

Proběhlo
Květen–červen

Národní technické 
muzeum – pánové Jan 
a Josef si zkusili hlásit 
zprávy ve studiu.

MOTORKÁŘSKÁ JÍZDA 
S ALEŠEM

16. 5. se konal tradiční 
JARNÍ ÚKLID V SULICKÉ

Klienti se zapojili podle svých možností a ruku k dílu přiložili také 
kolegyně a kolegové z ostatních úseků. A na závěr svačina pro 
všechny pracanty!

Krásné odpoledne, byla to pořádná jízda! Zájem o projížďku byl 
velký, terén v našem areálu nabízel jak klidné svezení, tak pořádný 
adrenalin. Na všechny se dostalo a čekání si klienti mohli zkrátit 
občerstvením na terase. Díky, Aleši i týme z dílen, bylo to super!

5. září vypukla dlouho 
připravovaná rekonstrukce 
centrální kuchyně v 
Domově Sulická. Strava 
bude zajištěna dovozem 
jídel z Domova seniorů Krč 
a z části připravována na 
jednotlivých domácnostech. 
Předpokládáme, že 
rekonstrukce kuchyně bude 
dokončena do Vánoc 2022. 

Klienti domácnosti MA se 
zúčastnili akce GRAFFITI JAM! 
Velmi povedená akce a všichni 
si to moc užili.

V květnu jsme převzali nový 
devítimístný VW Crafter s 
hydraulickou plošinou. Vůz byl 
našemu Domovu předán na 
základě centralizovaného zadávání 
veřejné zakázky Nákup osobních 
automobilů pro příspěvkové 
organizace. Věříme, že naše klienty 
v tomto voze čeká mnoho šťastných 
kilometrů! 



Proběhlo

Trojice našich klientů úspěšně 
složila závěrečné zkoušky  
v Euroinstitutu. 

Stravovací komise 

Na setkání může přijít, kdo má zájem, a s klienty probíráme, co rádi a neradi 
jedí, jak si vaří v domácnostech a jestli je to baví. Někdo se zapojuje rád, 
někoho to moc nebaví. Jsme různí, máme různé chutě a nároky na jídlo, 
mluvíme o tom a mnohé řešíme.

S příchodem léta je velkým tématem grilovačka, chození na pivko nebo 
posezení někde na zahrádce.

Pracovníci vždy připraví nějaký jídelní kvíz s otázkami na to, z jakých surovin 
se skládá konkrétní pokrm. Je to vždycky velká zábava a debata, jaké 
suroviny kam patří.

Jelikož ne všichni klienti se dorozumí slovy, máme připraven kvíz i jiným 
způsobem. Kolegům, kteří podobné aktivity vymýšlí, organizují a následně 
provádí, velké díky! Co akce, to nový nápad!

Pan farář si s klienty povídal o tom, co 
všechno nám může přinést radost. Slunce, 
přátelství, vztahy, dárky, zážitky, víra, 
hezká písnička, …

Blahopřejeme a věříme, že získané 
znalosti a dovednosti se jim budou 
hodit při hledání zaměstnání.

Na konci školního roku proběhlo 
v Murgašově předání vysvědčení 
našim klientům – studentům 
Euroinstitutu. 

… a mnoho dalších akcí – naši klienti se v doprovodu 
asistentů vydali do Hudebního divadla v Karlíně 
na Čas růží, do Světa medúz, do kina, muzea, do 
posilovny i fandit na fotbalový zápas, podnikli 
výlet na zvířecí farmu i na kolonádu do Poděbrad, 
slaví narozeniny v kruhu svých přátel, nechávají 
se zkrášlovat (hlavně dámy), v domácnostech 
i v dílnách tvoří, navštěvují terapie, relaxují ve 
snoezelenu, starají se o své záhonky, které na jaře 
založili, vyráží si zacvičit do posilovny i pod širé nebe, 
vaří si v domácnostech, vyráží na nákupy i do přírody 
i na oblíbenou chalupu v Bílsku.



LÉTO – PRÁZDNINY, DOVOLENÁ, OZDRAVNÉ 

POBYTY 

První skupina klientů domácnosti MA vyrazila už v květnu na týden 
do Třemošné u Plzně. Ve výtvarné dílně měli klienti možnost vyrobit 
si keramický hrneček, pískovou mandalu nebo srdíčko z provázků, 
malovali na textil a bavlnkovali. Podnikali také spoustu výletů do 
okolí. V červenci i v srpnu sem vyrazili další klienti domácnosti.

Klienti z domácnosti B vyrazili do Krkonoš, a i když to vypadá, že 
mají pomalejší tempo, zvládli toho hodně navštívit a zažít: safari 
ve Dvoře Králové, zoo, zámek ve Vrchlabí, procházku na boží muka, 
posezení v kavárně ve Vrchlabí, výlet do Špindlerova Mlýna a na 
Labskou přehradu a dvakrát také domácí grilovačku.

Část domácnosti E vyrazila do Vítkovic 
v Krkonoších. Na místní farmě měli 
možnost seznámit se se zvířaty,  
a dokonce hřebelcovat poníka. Navštívili 
místní kostel a vyzkoušeli si také, jak 
se sedělo na lanovce, která v minulosti 
vedla na Sněžku. Nechyběl ani čas pro 
relaxování a večerní opékání buřtů u 
ohně. 

Klienti strávili pěkné dny také v oblíbeném středisku Prosaz Líchovy.



Vodácká výprava

UMÍME SI TO UDĚLAT 

PŘÍJEMNÉ I DOMA

Klienti ze Sulické i Murgašovy rádi jezdí na 
návštěvu do chráněného bydlení Lahovice, 
místní bazén je v létě často v provozu.

Bazénování na terase 
domácnosti C, v plavkách nebo 
v oblečení – voda, to je naše!

Správná středomořská atmosféra 
vládne v letních měsících v našich 
terapeutických dílnách. Klienti 
se podíleli na výrobě dekorací i na 
samotné výzdobě.

Do Kerska po stopách Bohumila 
Hrabala se letos vydali klienti 
domácnosti MC a chráněného 
bydlení Černý Most.



 VÍTÁNÍ LÉTA Ze začátku nám sice nepřálo moc počasí, ranní přípravy a začátek 
akce byly ve znamení deštníků, pláštěnek a plno bylo hlavně pod 
party stany! Naštěstí se počasí umoudřilo a ti, kteří se nenechali 
odradit počátečním deštěm, si tak až do večera mohli užít 
koncerty, občerstvení a další doprovodný program, při kterém se 
myslelo i na děti.

Poprvé jsme v roli moderátorky přivítali Sandru Pogodovou a byla 
skvělá! VÍTÁNÍ LÉTA zahájilo taneční vystoupení duetu Labyrint 
a po nich to rozjeli hudebníci ze skvělé romské kapely ČHAVE 
ROMANE.CZ a poslední písničku Kde si včera bol si společně 
zazpívali s naší kapelou AJETO! Povzbuzeni tímto společným 
vystoupením ze sebe na pódiu všichni členové naší kapely AJETO! 
vydali to nejlepší! Ostatně, písničky z pohádek a muzikálů měli už 
pořádně nacvičené z vystoupení na několika letošních festivalech. 
Vzápětí jsme se díky folklórnímu souboru AKROPOLIS přenesli 
do slunného Řecka a po něm to na pódiu pořádně rozjela Monika 
Hejdová se svou kompany MONOSTEREO. Jejich písničku Báro, 
pojď na cigáro si notovali všichni, a nejen tu! Závěr na hlavní stagi 
patřil další skvělé kapele – OFFSPRING PRAGUE REVIVAL. Hlavní 
hudební program skvěle doplnil náš kamarád kytarista David, se 
kterým si naši klienti komorně zazpívali spoustu známých písniček. 
Pro děti byl připravený skákací hrad a malování na obličej i dětský 
koutek. Nejen pro ně bylo i vystoupení Škola klaunů z dílny BonneB.
art. Naše terapeutické dílny představily výrobky i obrazy klientů, 
které bylo možno zakoupit. Městská policie předvedla vozovou 
techniku a u stánku HDS Braník si mohli zájemci vyzkoušet 
hašení domečku nebo překážkovou dráhu. Kdo měl hlad a žízeň, 
mohl si dát pivo i nealko, buřta či grilovaný hermelín, ke kávě něco 
sladšího i cukrovou vatu – připravené vedoucími domácností nebo 
kolegyněmi z administrativy. Výbornou kávu nabízeli ve stánku 
CAFÉ MARTIN, což je tréninková kavárna pro lidi s mentálním 
postižením v Karlíně. 

Nakonec se celá akce povedla a doufáme, 
že v roce 2022 bude VÍTÁNÍ LÉTA nejen bez 
roušek, ale i bez deště!

25. 6. proběhlo tradiční odpoledne plné hudby, 
zábavy a občerstvení. Jde o akci pro klienty a jejich 
blízké, opatrovníky a také pro naše zaměstnance 
i jejich rodiny. Letos po dlouhé době bez jakýchkoli 
protiepidemických omezení, a tak jsme mohli 
pozvat sousedy, další přátele Domova i sponzory.

Velké poděkování patří 
sponzorům MK Market, AG 
FOODS, vinařství Stanislav 
Mádl a Anecoop Praha a také 
dobrovolníkům, kteří nám 
pomohli s přípravou před 
akcí a v den akce doprovázeli 
naše klienty, ale i ostatním 
dodavatelům, kolegům, 
všem účinkujícím, skvělé 
moderátorce Sandře a také 
fotografce Nele a panu 
Brunclíkovi, díky nimž máme 
vše zachycené na fotkách i 
videu!





Letní výstava 
obrazů našich 
klientů – Sala 
Terrena na Kampě

V srpnu se uskutečnila tradiční 
výstava obrazů, které namalovali 
naši klienti v terapeutických 
dílnách. Díky skvělé spolupráci 
s Komunitním centrem Kampa 
můžeme prezentovat díla našich 
klientů v Domečku na Kampě – Sala 
Terrena. Výstava je prodejní.

10. 8. jsme pro naše malíře uspořádali slavnostní vernisáž, kterou 
zahájila paní ředitelka Lenka Kohoutová. Všichni ostatní si mohli 
obrazy prohlédnout až do konce srpna.

Bylo to skvělé odpoledne, klienti si to moc užili, občerstvení bylo 
jako vždy výborné. Děkujeme týmu dílen za zrealizování celé akce!

Výstava již skončila. Těší nás, že i letos se obrazy, které malují 
klienti v našich terapeutických dílnách, návštěvníkům líbily a 
některé z nich si také zakoupili. Jelikož se nám podařilo právně 
ošetřit autorská práva, můžeme klientům, jejichž obrazy se 
prodaly, vyplatit honoráře.

Svá díla letos vystavovalo těchto 17 autorů:

• Iveta Vlčková
• Pavel Račko
• Kateřina Nezvalová
• Denisa Hindrichová
• Eva Moravcová
• Nicol Knoblochová
• Libuše Pikhartová
• Vlaďka Mejsnarová
• Marcela Markošová
• Jaroslav Mayer
• Vladimír Přech
• David Konvalinka
• Daniela Fantlová
• Stáňa Jelínková
• Paťka Philippová
• Jiří Wiesner
• Martin Babka



PROBĚHLO
Zažít Krč jinak

Začátkem září za námi dorazili policisté  
z jízdního oddílu městské policie 
a s dvěma koňmi předvedli policejní 
výcvik. Osmiletý Paula a jeho 
šestnáctiletý parťák bravurně zvládali 
překračování ohně, pohyb na ploše s 
neobvyklým povrchem, mezi neznámými 
předměty a další dovednosti. Klienti se od 
strážníků dozvěděli spoustu zajímavostí 
a na závěr si skoro všichni s radostí koně 
hladili. Děkujeme Městské policii hl. m. 
Prahy a policistům z jízdního oddílu Velká 
Chuchle! Pro naše klienty to byl úžasný 
zážitek!

1. září jsme se zúčastnili tradiční sousedské akce Zažít Krč jinak s naší 
kavárnou. Na stánku bylo možné zakoupit výrobky klientů a v rámci 
doprovodného programu zahrála naše kapela AJETO! Klienti si akci také 
užili, vyzkoušeli si parkour, dali pivko a něco  dobrého k jídlu. Děkujeme 
organizátorům za pozvání!



2. ročník 
výtvarné 
soutěže pro lidi 
s mentálním 
postižením

Letos poprvé mohou autoři nabídnout svá díla 
do charitativní aukce. Obrazy jsou vystaveny na 
aukčním portále Livebid.cz a výtěžek z jejich prodeje 
půjde na podporu jednotlivých autorů děl.

Online aukce proběhne 10. 10. 2022.

Lidé s mentálním postižením dokáží skvělé věci. Domov 
Sulická již druhým rokem organizuje tuto soutěž, letos 
již pro celou Českou republiku. Novinkou je charitativní 
aukce obrazů.

Tuto unikátní výstavu je možné navštívit od 20. 9. do 10. 
10. v Museu Kampa. Vstup je volný.

Děkujeme všem autorům, kteří nám zaslali své 
obrazy. Všechny obrazy jsou něčím výjimečné. 
Prohlédnout si je můžete na výstavě nebo v naší 
fotogalerii na FB dozp sulická.

CENU VEŘEJNOSTI ZÍSKALI TITO AUTOŘI:

Kategorie do 30 let:
Jana Oupěchová, 13 let, obraz č. 90/ Na sídlišti
Kategorie nad 30 let:
Michal Potůček, 31 let, obraz č. 59/ Moře II.

Kategorie kolektiv:

Kolektiv dílny Domova Brtníky (6 osob, 49 – 74 let), 
obraz č. 61/ Ovocný strom

Kategorie do 30 let:

1. místo: obraz č. 105/ U hasičů, autor Jan Beseda, 23 let 
2. místo: obraz č. 106/ S Janičkou ve stacíku, autor 
Tomáš Procházka, 21 let
3. místo: obraz č. 44/ Podzim v lese I., Boris Dvořák, 14 
let

Soutěž Každý může být umělcem se koná pod 
záštitou Ministerstva kultury ČR a Nadace Jana a 
Medy Mládkových – Musea Kampa a za podpory 
městských částí Praha 1 a Praha 2.

Partnery soutěže jsou nadace Konto Bariéry, aukční 
portál Livebid.cz, ARROWS advokátní kancelář, 
vinařství Stanislav Mádl a Kreativní ateliér Frank, 
ceny pro vítězné autory věnuje TZMO Czech Republic 
s.r.o. a SENI.

Všem partnerům děkujeme za podporu!

Cílem soutěže i výstavy je 
zviditelnit umění lidí s mentálním 
postižením. Letošní téma je 
„Kde to mám rád“ – přijďte se 
podívat na výstavu, a když se vám 
některý obraz zalíbí, udělejte si 
radost a podpořte toho, kdo obraz 
namaloval. Vyvolávací ceny jsou 
nízké. Obraz tak můžete v aukci 
získat za rozumné částky a pro 
naše umělce to bude obrovská 
motivace do dalšího tvoření!

Odborná porota vybrala ze 105 
došlých obrazů ty nejzajímavější:

Svého favorita vybírala také širší 
veřejnost, hlasováním na FB 
Domova Sulická:

Výtěžek půjde na podporu autora obrazu

Museum Kampa, výstavní sál Konírna 

VÝSTAVA
OBRAZŮ
2.ROČNÍK výtvarné soutěže 
pro lidi s mentálním postižením 

VSTUP VOLNÝ

Autor: Ivana Gálová

20. 9. - 10. 10. 2022
pondělí - neděle 10 - 18 hod.

Charitativní online aukce obrazů
10. 10. 2022 v 18.00 hod. 
Aukční portál Livebid.cz

PartneřiZa podpory

Pod záštitouPořadatel 

Každý Může 
být umělcem

MÁDL

Kategorie nad 30 let:

1. místo: obraz č. 17/ Hazmburk – tam mi je dobře, 
autorka Eva Moravcová, 65 let
2. místo: obraz č. 3/ S kočkou v posteli, autorka 
Zuzana Cahová, 36 let
3. místo: obraz č. 39/ Karlův most, autor Jakub 
Verich, 31 let

Kategorie kolektiv:

1. místo: obraz č. 37/Náměstí, kolektiv autorů Marián 
Ježek (36 let) + Petr Kukliš (57 let)

Livebid.cz


Naše kapela AJETO! má za sebou od začátku roku již 
mnoho vystoupení: v květnu vystoupila na kolonádě v 
Mariánských Lázních v rámci festivalu Porozumění i 
na nádvoří zámku Zákupy na festivalu Tvoříme duší. V 
červnu se zúčastnila festivalu Za ruce v Ústí nad Labem. 
Svými písničkami potěšila klienty z dalších domovů – 
např. v AH Modřany, v Domově Čenkov anebo na akci Mezi 
domy v Lovosicích.

Jelikož se kapela AJETO! pod vedením kapelnic Jitky a 
Katky v poslední době rozrostla, členové se na akcích 
střídají. V celé sestavě vystoupili na VÍTÁNÍ LÉTA v 
Sulické!Tito tvorové dodnes lidstvo fascinují a odborníkem 

na ně je náš klient David z domácnosti F. V plném 
přednáškovém sále ostatním klientům vyprávěl např. 
o krutovládci neboli tyranosaurovi, který byl jedním z 
největších suchozemských masožravých predátorů a 
vyskytoval se na území Spojených států amerických, 
Kanady a Mexika. Pan Konvalinka nám ve své přednášce 
poskytl opravdu zajímavé informace z období druhohor. 
Jemu i komunikační asistence Kláře za to moc děkujeme 
a těšíme se na další sérii přednášek.

David Konvalinka
Přednáška o dinosaurech

AJETO!PŘEDSTAVUJEME 
NAŠE KLIENTY 



se rozhodovat a právo na rovné zacházení a příležitosti, 
všem klientům vykáme. Klient má právo říct, zda si přeje, 
aby mu pracovník tykal, a sám si volí, jak bude oslovován. 
Klienty zároveň učíme, jak mohou tykání nabídnout a že v 
běžné společnosti si lidé nejdříve vykají. Že není normální, 
aby klientům tykali zaměstnanci úřadů, nemocnic, 
obchodů apod., protože v našem případě nám také 
netykají. My jako pracovníci musíme jít příkladem a měnit 
myšlení a názory lidí okolo. Lidé s mentálním postižením 
jsou rovnoprávnými členy společnosti. Partnerský 
vztah s klientem nestojí na tykání. Je o důvěře, respektu 
a vzájemném naslouchání, o tom, že bereme člověka 
takového, jaký je, že je pro nás a pro své okolí důležitý. 

Autorka článku: Bc. Kateřina Kubíková, DiS. Vedoucí 
metodického úseku Domova Sulická.

A tak i já teď zažívám neuvěřitelné chvíle. Přichází za 
mnou klienti, které znám 20 let a s nimiž si tykáme, 
protože dříve to bylo normální. A teď mi říkají: „Dobrý 
den, Katko, já bych chtěl, abyste mi říkala Petře a vykala 
mi.“ Přijímám to s velkým respektem a v úžasu hledím na 
postavu, která odchází, a cítím, že nyní již budu mluvit s 
člověkem, který se cítí být důležitým a rovnocenným.

V rámci strategického plánu na období 2022–2025 jsme 
si vytyčili, kam budeme jako organizace směřovat. Moto, 
které se prolíná celým plánem je: 

„Srozumitelný život, srozumitelný 
domov – rozumím životu, rozumím 
společnosti“.

Hlavní cíle se zaměřují nejen na předávání moci/
odpovědnosti klientům za jejich život, ale i její přijímání. 
Vším, co děláme, chceme zároveň i bořit hluboko 
zakořeněné mýty a předsudky ve společnosti týkající se 
lidí s mentálním postižením. 

Jedním z těchto mýtů je i to, že je normální lidem s 
mentálním postižením tykat. Vedli jsme debaty o tom, 
co můžeme udělat pro to, abychom tento názor změnili. 
Museli jsme nahlédnout do své vlastní praxe a vyjasnit 
si naše postoje k tykání/vykání klientům. A nebylo to 
úplně jednoduché. Slýcháme názory, že lidé s postižením 
jsou děti a jejich rozumové schopnosti nestačí na to, aby 
pochopili rozdíl mezi tykáním a vykáním. Jsme přece 
domov a doma si lidé nevykají. Když klientovi vykám, 
myslí si, že ho nemám rád. Opatrovníci to po nás vyžadují. 

A náš postoj je tedy jasný. Protože podporujeme 
autonomii klienta, hájíme jeho práva, důstojnost, právo 

Tykání/vykání  
v Domově Sulická

TÉMA:

Základem všeho je předat klientům 
informace a dovolit, aby nabyli 
zkušeností. Rozdíl mezi dítětem a 
člověkem s mentálním postižením 
tvoří právě odžitá léta vlastních 
zkušeností. Pokud lidem s mentálním 
postižením umožníme zažívat 
běžné věci, pocit vlastní cennosti a 
dospělosti, uvidíme jejich obrovský 
růst.

Na závěr bych si dovolila použít 
inspirující moudro jedné úžasné 
10leté slečny: Myslím, že všichni jsme 
ozubená kolečka. Stále jsme spojení. 
Stačí, aby se pohnulo první, a můžeš 
to být právě ty, a začneme se otáčet 
všichni a svět se změní. A tak se 
pojďme pohnout, i když to může být 
těžké, začíná to u každého z nás. 



Poděkování 
dárcům

• Společnosti TZMO Czech Republic za finanční příspěvek na pořízení cen pro vítěze výtvarné soutěže Každý může 
být umělcem.

• Pekárně artic Bakehouse za pravidelnou dodávku skvělého pečiva.

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

• Firmě Luna Venture za pravidelnou finanční podporu našeho klienta Honzy.

• Společnosti AG FOODS Group za bylinné čaje.

• SPMP ČR pobočný spolek Mnichov za finanční podporu kapely AJETO! při vystoupení na festivalu Porozumění.

• Obci Kochánky za finanční dar na potřeby ukrajinských uprchlíků, o které v našem Domově pečujeme.

• Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za úplně nové polohovací křeslo pro našeho klienta.

• Společnosti BDR Thermea Czech republic za finanční dar na potřeby našich domácností, na podporu kapely AJETO! 
a na podporu projektu alternativní komunikace.

• Paní Jaroslavě Šedivé za velkorysý finanční dar na potřeby našich klientů.

• Nadačnímu fondu NFOZP a Lence Kohoutové za finanční dar na nákup Empatického simulátoru stáří.

• Paní Antonii Kolářové za velkorysý finanční dar na potřeby našich klientů.

Všem, které jsme nezmínili a prostě tady jsou, když to 
potřebujeme! Děkujeme všem, které jsme nezmínili.



Naše klientka Marie musí od malička dodržovat 
bezlepkovou dietu, je jí 23 let a dochází do 
dvouleté praktické školy. Žije v domácnosti 
s nejnižší mírou podpory a učí se pečovat 
o domácnost, hospodařit s penězi, sama si 
nakupovat a sama si také vařit. Asistentka 
Lenka oslovila výrobce bezlepkových směsí, zda 
by mohl v rámci sponzorských darů Marii něco 
poskytnout. Během pár týdnů dorazil balík od 
společnosti LABETA s bezlepkovou moukou, 
směsí na pečení chleba, dezertů i knedlíků. 
Marie měla z balíčku upřímnou radost a hned 
se pustila do přípravy bramborových knedlíků 
a perníku. Marii pečení i vaření moc bavilo, a 
protože je moc šikovná, zvládla vše napoprvé 
sama, jen se slovní dopomocí. Ještě jednou 
moc děkujeme, že Marie může tyto dovednosti 
intenzivně a prakticky nacvičovat a připravit se 
tak na nezávislý život!

Na jaře udělal velkou radost klientům domácnosti D dar v 
podobě džemů a tyčinek, oblíbeného kapučína, dietní koly 
i uzenin od Petra Tesaře a společnosti Hero Czech. 

V letních dnech přišlo našim klientům velmi vhod 
občerstvení v podobě melounů, pomerančů, mandarinek 
i mišpulí. Děkujeme za ně firmě Anecoop Praha a Lence 
Horákové. Klienti si tak mohli vychutnat i pomerančový 
fresh, který z ovoce připravily kolegyně v naší kavárně. 
Děkujeme za pravidelné dodávky vitamínů!

Paní Eva se s dobrovolnicí Teri poznaly teprve nedávno. Ačkoliv je 
dělí pár let, hned si porozuměly a vyrazily spolu do Kočičí kavárny a 
za motýly. Klientka Eva je hodně akční a v doprovodu Terezy se cítí 
bezpečněji a hlavně ji těší, že může s někým sdílet radost z nových 
zážitků. Plánů do budoucna je spousta. 

Organizaci ADRA CZ děkujeme za bezvadné holky Annu, Martinu, 
druhou Terezu i za Honzu, kteří se už delší dobu pravidelně věnují 
našim klientům. Přes léto jsme navázali spolupráci s dalšími 
novými dobrovolnicemi, moc si toho vážíme a doufáme, že všechny 
bude dobrovolnictví u nás těšit a budeme se dlouho potkávat. Pro 
naše klienty je to velký přínos! Při akcích nám hodně pomáhají 
dobrovolnice z Mistrů štěstí, naposledy jsme se viděli na VÍTÁNÍ 
LÉTA a už se těšíme na další setkání, třeba na Dýňování nebo na 
Rozsvěcení vánočního stromku.

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

Děkujeme všem našim dobrovolníkům, kteří 
svůj volný čas věnují našim klientům! 



Za krásný dárek velice děkujeme paní Zdeňce 
Bouberlové, která se rozhodla přes Ježíškova vnoučata 
splnit přání naší klientky a přivezla na jaře zeminu  
a sazeničky.

Pan Eduard je odvážný a na svůj věk akční muž, který 
miluje technické věci. Jednou, když se s asistenty 
bavili o dovolených a létání, se tvářil smutně, protože 
nevěděl, jaké to je, letět v letadle. A tak jsme napsali 
Ježíškovým vnoučatům, že by jednomu našemu klientovi 
udělal velkou radost dárek v podobě vyhlídkového letu 
letadlem. A skutečně si milá slečna Bára, jedno Ježíškovo 
vnouče, toto vánoční přání vybrala a rozhodla se jej i se 
svým tatínkem splnit! A tak se pan Eduard proletěl nad 
Karlštejnem, Zvíkovem a Amerikou. Eduard byl šťastný  
a na tento zážitek bude dlouho vzpomínat!

Dva roky klienti z domácnosti MA Murgašova čekali, 
až budou moct oslavit narozeniny oblíbeného 
Michala Davida v hale O2 universum. Konečně se 
dočkali a užili si tříhodinovou show plnou známých 
pecek! Kamarádovi Zdeňkovi moc děkujeme za 
lístky!

Děkujeme Jahodárně Oskořínek za to, že si naši 
klienti z domácnosti D v rámci samosběru mohli 
nasbírat jahody i nějakou zeleninu zadarmo.

Aquaparku AQUADREAM na 
Barrandově děkujeme za příznivé 
podmínky a přátelské ceny vstupného 
pro naše klienty!

O prázdninách opět proběhla akce 
Pokračujem aneb Vostrov p(r)o 
druhé – přes den turnaj ve fotbálku, 
koncert a výstava s dražbou obrazů 
našich klientů. Super událost, 
děkujeme všem, co jste se zúčastnili, 
a taky pořadatelům!

Náš klient pan Martin má toto krásné nové polohovací 
křeslo i se stolkem, a to díky Ježíškovým vnoučatům a 
Nadačnímu fondu Českého rozhlasu. Děkujeme také 
společnosti Eldomed za dodání a předvedení!

Spolupráce s Ježíškovými vnoučaty 
není jen o Vánocích, ale dělají našim 
klientům radost po celý rok!



Areál našeho Domova je rozlehlý, a tudíž máme i hodně dlouhý 
plot, který už potřebuje znovu natřít. V rámci GIVE&GAIN DAY 
2022 Byznys pro společnost se do toho pustily dvě skupinky 
dobrovolníků a všichni společně natřeli velký kus plotu. Škoda, 
že nám pak už došla barva! Počasí nám přálo, my moc děkujeme 
a doufáme, že i pro vás, milí dobrovolníci ze společností Sodexo 
Pass Česká republika a Procter & Gamble Czech Republic, to 
byla příjemná změna.

S přípravami na VÍTÁNÍ LÉTA nás nenechali ve štychu a opět nám s 
postavením party stanů a rozmístěním zahradního nábytku pomohli 
dobrovolníci. Děkujeme Martině, Petrovi, Adéle a Kláře ze společnosti 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, kteří nám 
přišli pomoct stejně jako loni, a taky Davidovi (ADRA CZ) a Anně (Mistři 
štěstí)!

DOBROVOLNICTVÍ HLEDÁME 
DOBROVOLNÍKA

Pro naše dva klienty, pana 
Jakuba a pana Karla, hledáme 
muže, který by si s každým z 
nich individuálně přišel jednou 
za čas popovídat, probrat život, 
auta, zájmy atd. 
Kontakt pro zájemce o 
dobrovolnictví: Dita Štěpánová, 
stepanova@domov-sulicka.cz. 



Duchovní potřeby
S tématem duchovní potřeby jsme se zapojili do letošního ročníku Cen SDGs – ocenění 
udržitelných projektů a strategií, které mění Česko a svět k lepšímu.

Z rekordních 326 projektů jsme se dostali mezi dvacítku nejlepších, a s naším projektem jsme 
tak postoupili mezi semifinálové projekty v kategorii diverzita, rovnost a inkluze.  Aktuálně 
odborná porota, která je složená z nezávislých odborníků, zástupců státní správy, výzkumných 
organizací, akademické sféry, médií a významných osobností, pečlivě vybírá finalisty. Výsledek 
bude znám koncem srpna, 5 finalistů z každé kategorie odprezentuje svůj projekt před odbornou 
porotou. Držte nám palce!

Od července již nejsem lhoteckým farářem, přesídlil jsem do Zruče nad Sázavou. Jsem moc rád, 
že jeden z lhoteckých kaplanů, otec Kryštof, souhlasil a začal mezi vás docházet místo mne. I 
když jsem se s některými z vás rozloučil osobně, chci tak učinit ještě tímto způsobem. Několik 
let jsem se s vámi potkával, převážně v Domově v Sulické či Murgašově ulici nebo na Lhotce v 
kostele - společná setkání nad různými tématy života a víry, osobní rozhovory, modlitby, oslavy, 
ale také rozloučení s těmi, kteří odešli na věčnost. Velmi děkuji za spolupráci a podporu, a to jak 
paní ředitelce Lence Kohoutové, paní Janě Biňovcové, ostatním pracovníkům, tak samotným 
obyvatelům Domova. Bylo skutečně milé, povzbudivé i obohacující se s vámi vídat. Přeji a 
vyprošuji vám všem hojnost Božího požehnání, a protože svět je malý, jistě někdy na viděnou! 

Pater Jiří Korda

Ti, kteří nás opustili

Vzpomínáme

Pan Pavel žil s námi v Domově od svých šesti let – tedy 36 let. Všichni na něj budeme vzpomínat 
jako na hodného a mírného člověka. Radost mu dělaly drobné maličkosti – třeba to, když mohl 
na vozíku jezdit po domácnosti a otevírat šuplíky, zkoumat, co v nich je, a pak měl o všem daleko 
větší přehled než pracovníci. Měl rád sladké, country hudbu, příběhy a také lidskou blízkost. To, 
když se s ním někdo zatavil, pozdravil a promluvil. Moc rád vystavoval tvář sluníčku. 

Pan Fryč se dokázal radovat z obyčejných věcí. Kéž i my, když jsme někdy nespokojeni, si 
dokážeme vážit maličkostí a radovat se z nich! 

Paní Irena vedla velmi klidný život, převážně v ústraní, kde pozorovala svět kolem sebe. I když 
nám nikdy slovně neřekla, co by si přála či jak se cítí, dávala nám to najevo svým osobitým 
způsobem. Její úsměv dokázal zahřát na duši a prozářit celou místnost. Měla ráda svoji rutinu. 
Velmi si užívala masáž rukou vonnými oleji. Ráda poslouchala hudbu a audioknihy nebo skládala 
své oblíbené skládačky. Když bylo venku hezky, ráda sedávala na terase. 

Pro paní Irenu byly důležité dvě věci: důvěra a bezpečí. Kéž i my všichni zažíváme pocit bezpečí s 
lidmi, kterým důvěřujeme! 

Pavel Fryč 
(Zemřel 22. 4. 2022)

Irena Jelenová 
(Zemřela 26. 5. 2022)

Vzkaz od otce Kordy 



Miroslav Dohnal Jiří Klapka Petr Staněk

Jaroslav Goj Daniel Kliment Martin Trnka 

Lubomír Hajný Jakub Kremláček Kateřina Vašáková 

Vladimír Hladík Jan Macas Iveta Vlčková 

Petr Marek Martin Žiga

Marcela Markošová 

Ivo Moos

Jan Horvát

Robert Hozman 

Václav Hubínek

Josef Černý Bohuslav Kinzel Pavel Ryboň 

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

Hana Jirouchová

Pracovnice v přímé obslužné 
péči/ Domácnost E

Mgr. Michaela Klímová 

Sociální pracovníce

Jitka Froňková

Zdravotní sestra

Barbora Kleknerová 

Pracovnice v přímé obslužné 
péči/ Domácnost B

Mgr. Ludmila Mikulášová 

Jiřina Loudová 

Jaroslav Mázl Csaba Kardoš Olena Mishchenko 

Jana Rokosová Andrea Telal

Karolína Hanzlíková 

Pracovnice v přímé obslužné 
péči/ Domácnost E

Pracovnice v přímé obslužné 
péči/ Domácnost F

Kuchař Kuchař Pracovnice v přímé obslužné 
péči/ Domácnost E

Pracovnice v přímé obslužné 
péči/ Domácnost B

Pracovnice v přímé obslužné 
péči/ Domácnost E

Pracovnice v přímé obslužné 
péči/ Domácnost MA

Přejeme novým kolegům 
úspěšnou adaptaci a těšíme 
se na spolupráci!

Lilia Gaina, 
květen 15 let

Kateřina Kubíková, 
červen 20 let

Monika Plačková, 
červenec 5 let

Šárka Piglová, 
červenec 5 let

Libuše Chrastilová, 
září 5 let

Zuzana Klimasová, 
září 5 let

Blanka Koberová, 
září 5 let

Klára Stejskalová, 
září 5 let



Naše vize spočívá v individuálně pojaté službě založené na přístupu, který je zaměřen 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

Aktuální nabídku volných pracovních pozic 
najdete na www.domov-sulicka.cz

Hledáme nové kolegy

Přijďte se k nám podívat

Vedoucí domácnosti D

Pracovník/pracovnice přímé péče

Majetkový referent/ka

Komunikační specialista/tka

Cenisterapeut/ka

Sociální pracovník - koordinátor 
zaměstnávání

www.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
https://vzdelavani-sulicka.cz



