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Slovo úvodem
Ve filmu Postřižiny se mluví o době zkracování, což mě 
dovedlo k pojmenování jarně-letní doby v tomto roce 
v Domově Sulická. Ta by se dala nazvat dobou rozvolňování.

Rok zavřeni, rok učeni vše potlačovat, omezovat, rok 
plavby v dezinfekci s rouškou na ústech jsme se naučili vše 
organizovat v malém a odděleni v určité ochraně, testování. 
Stále upozorňujeme na to, co se nesmí. Nicméně, je to tady, 
doba rozvolňování.

Nejenom že klienti začali chodit zpátky do školy, všichni do 
práce, ale také jsme se začali bavit a plánovat, jak si užijeme 
léto. Skvělá zpráva pro klienty znamená u mě tak trochu 
obavu, zda vydržíme všichni ve zdraví.

Z pohledu konce léta jsme to prostě zvládli skvěle. Prázdniny 
jsme si užili. Klienti byli na nejrůznějších pobytech, víkendy 
jsme hodně trávili mimo Prahu. Oblíbené grilování jsme si 
myslím také užili. Doba navazování přátelství, doba sluníčka, 
tepla, koupání a zkrátka letních radovánek je za námi. Vše 
jsme zvládli bez čínského viru a ve zdraví.

Po roce jsme opět, ač za přísných hygienických podmínek, 
uskutečnili naše tradiční „Vítání léta“. Poděkování patří všem, 
kteří i přes testování vše zvládli. Užili jsme si to.

O měsíc později jsme opět zorganizovali prodejní výstavu 
obrazů v Salle Terreně a jako obvykle jsme skoro všechny 
obrazy vyprodali. Otevření výstavy proběhlo za účasti 
zastupující ředitelky odboru sociální péče paní Alice Mezkové, 
která popřála výstavě úspěch a pochválila naše umělce.

Trvalý zájem o obrazy nás s kolegy dovedl k zamyšlení, zda 
neudělat soutěžní akci pro osoby s mentálním postižením 
v Praze. Vyhlásili jsme soutěž „Každý může být umělcem“, ale 
o tom až příště…

Chodby i naše kanceláře jsou opět plné našich klientů, už zase 
slyším, co klienti zažili a co je zítra čeká. Jsou plni zážitků, plni 
plánů do budoucna. 

Už opět slyším klientky, jak srovnávají, která z nás má lépe 
nalakované nehty. Podotýkám, že jsem nedávno dostala 
vyčiněno, že ani ty nehty nalakované nemám. Zkrátka opět vše 
v normálu.

Návrat k běžnému fungování stvrzuji i tím, že jsme v našem 
vzdělávacím centru začali naplno školit a v létě proběhl první 
kvalifikační kurz. 

Během léta nás také navštívila kontrola oprávněnosti užití 
covidových dotačních titulů z MPSV. Kontrola uznala, že vše 
máme v pořádku, a vše bylo ukončeno s pochvalou a tzv. „bez 
ztráty kytičky“.

Na konci léta nás navštívil starosta MČ Praha 9 a zastupitel 
HMP Tomáš Portlík. Dle svých slov byl překvapen, jak to u nás 
vypadá a jak je asistováno klientům. Návštěvy máme rádi, 
takže věříme, že u nás nebyl naposledy.

Kéž nám tato doba klidu vydrží bez nákaz a nemocí! Kéž jsou 
naše plány bez čínských virů, kterých jsme si již dostatečně 
užili!

Kdyby však nastala už nevím kolikátá vlna, ráda bych všechny 
ubezpečila, že jsme připraveni, vybaveni a odhodláni se 
s podobnými chorobami poprat až do roztrhání těla. Ráda 
bych tímto poděkovala zaměstnancům Domova Sulická za to, 
že ač nejsou často za mnoha věcmi vidět, vše tu díky nim pro 
klienty je. Díky nim jsme zvládli jak dobu covidovou, tak dobu 
rozvolňovací. Tak snad nyní už jen tu dobu normálu…

Bc. Lenka Kohoutová
ŘEDITELKA DOMOVA SULICKÁ



Jsem maminka dvou dcer, Paulíny a Kristíny. Zvrat v mém životě 
nastal právě po narození starší dcery. Paulínce je dnes už 22 let a má 
jednu z nejtěžších forem dětské mozkové obrny. Její každodenní 
potřeby, na které jsem často beznadějně hledala řešení, mě dovedly 
k myšlence tuto situaci změnit. Dlouho jsem svůj podnikatelský 
nápad odkládala, až uzrál čas i já a vzniklo NEEDO, prostor, ve 
kterém by se rodiny, jako je ta naše, cítily dobře a nacházely řešení 
svých specifických potřeb.

Ze začátku jsme vycházeli hlavně z vlastních zkušeností s denní péčí 
o dceru. Chyběly nám pomůcky na Paulínčiny specifické potřeby 
a základní informace o diagnóze a možnostech terapií a také jsme 
poznali, že mít dítě s postižením je „luxus“, na který nebude nikdy 
dostatek peněz. Projekt NEEDO jsme tedy založili na těchto pilířích 
a začali jsme s výrobou pomůcek a postupně naplňujeme i náš 
záměr o informovanosti a charitě.

Vždy jsme měli problém sehnat funkční šátky (bryndáky), které 
by byly pěkné, adekvátní věku, tedy bez infantilních vzorů, 
a absorbovaly její nekoordinované slinění. Na trhu nebyl výběr, 
existoval jediný druh froté bryndáků pro dospělé a rozhodně se 
nejednalo o estetický kousek. Dali jsme si tedy za cíl vytvořit nejširší 
nabídku funkčních nepromokavých designových šátků a to se nám 
podařilo. Následně jsme se vrhli na další kategorie a soustředíme 
se na řešení, která na trhu ve světě chybějí. Jsou to například 
bundy s bočními zipy pro jednodušší oblékání vozíčkáře, bodytrička 
se zapínáním v rozkroku, které se tak nevyhrnou při manipulaci 
s člověkem ze sedu a lehu a zároveň udrží plenu na svém místě. 
Decentní inkontinenční plavky, které diskrétně ochrání člověka 
na veřejném koupališti anebo v lázních a na první pohled jsou 
nerozeznatelné od běžných plavek. Zimní rukavice pro spastické 
ruce, overaly pro lidi, u kterých není žádoucí, aby se sami vysvlékali, 
atd. Je to jen začátek toho, co chceme nabízet, a náš sortiment se 
tak vyvíjí spolu s našimi zákazníky. Dostáváme podněty na nové 
výrobky a reflektujeme potřeby, o kterých jsme ani netušili, že 
existují. Je totiž široké spektrum zdravotních postižení a každé má 
své unikátní potřeby.

Rozhovor s Evou 
Nemčkovou, 
zakladatelkou 
značky NEEDO

Evo, na základě vlastní životní zkušenosti jste založila 
značku NEEDO, která nabízí pomůcky pro handicapované, 
a také máte velký podíl na zprostředkování potřebných 
informací i sdílení osudů těch, kteří se starají 
o handicapované lidi. Váš podcast NEEDo TALKs získal 
letos ocenění #LASKAVEC od Nadace Karla Janečka. 
Podělte se s námi prosím o svůj příběh a o to, jak to vše při 
péči o dceru zvládáte.

Chtěli jsme, aby naše výrobky pomáhaly již od svého vzniku, a tak je 
samozřejmé, že jsou ušité v chráněných dílnách, které zaměstnávají lidi 
s hendikepem. Udržitelnost našeho podnikání vychází z toho, že materiál 
na výrobu pomůcek nakupujeme jen z lokální výroby. 

Do podnikání jsme zapojili i dceru Paulínku, stala se nejdůležitější součástí 
značky NEEDO – je její tváří i modelkou. Každý výrobek fotíme právě na 
ní a prezentujeme tak, jak vypadá pomůcka na člověku. Dcera z toho 
má radost a cítí se být součástí běžného života. Je to také způsob, jak ji 
zabavit a zároveň v ní budovat pocit důležitosti a naplnění v životě. 

Podcasty NEEDo TALKs

Nedostatek komplexních informací řešíme nahráváním podcastů 
NEEDo TALKs a zveme si hosty, kterých se téma zdravotního postižení 
týká. Snažíme se uvolněnou formou vést rozhovor, ať už se samotným 
člověkem, který má hendikep, anebo s jeho rodinou, terapeutem či 
organizacemi, které se v tomto oboru angažují. Rozhovory moderuji se 
svojí kolegyní Lenkou Bártovou a vycházíme při tom z našich osobních 
zkušeností s péčí o děti se zdravotním postižením. Už rok každé pondělí 
vychází nový rozhovor a za tu dobu jsme poznaly řadu inspirativních lidí. 
Díky podcastům jsme se dostaly i do vzdělávacích programů organizace 
Pečovat a žít, kde mentorujeme pečující, a také do organizace Dejme 
si šanci, kde školíme úředníky ze sociálních odborů městských částí 
a úřadů práce. To považuji za neskutečný úspěch.

V neposlední řadě se v NEEDO aktivně věnujeme lobbingu této 
problematiky ve velkých komerčních firmách a sháníme finanční krytí 
darů ve formě našich výrobků pro rodiny, ale i pro stacionáře a domovy 
se speciálním zaměřením. V rámci tohoto programu jsme mohli 
stacionářům věnovat potřebné výrobky už v hodnotě 400 000 Kč.

A jak to zvládám? Nejsem na to sama, bez manžela by to nešlo. Když 
pracuji – stříhám látky, natáčím podcast, plním sociální sítě, upravuji 
fotky, píšu popisky k výrobkům –, manžel se plně stará o Paulínku.

On také balí všechny zásilky pro zákazníky, dbá na zásoby obalového 
materiálu a stará se o sklad, který máme v garáži v našem domě. 
Pomáhá mi i Lenka Bártová, která nadšeně moderuje podcasty, 



a samozřejmě nesmím zapomenout ani na skvělý tým švadlen 
v chráněné dílně Lidumila, která pro nás šije. S texty a obsahem pro 
sociální sítě a katalog NEEDO mi pomáhá copywriterka a dále mám 
marketingového poradce, který se stará o správné zobrazení naší 
webové stránky na internetu. Jde tak o malý tým lidí angažovaných 
v našem projektu.

Jak vlastně začala vaše spolupráce 
s Domovem Sulická?

Ve spolupráci s firmou Mixit jsme získali finanční prostředky, díky 
kterým jsme naše pomůcky mohli dodat do stacionářů v České 
republice i na Slovensku. Vytvořili jsme si seznam zařízení se 
speciálním zaměřením, která postupně oslovujeme. Domov 
Sulická byl na našem seznamu také, a když se dostal na řadu, 
kontaktovali jsme přímo paní ředitelku Lenku Kohoutovou a nabídli 
vašemu Domovu dar. Od té doby jsme se potkali už několikrát a při 
posledním setkání jsme s Lenkou Kohoutovou natočili i podcast.

Za pozvání do jednoho z dílů podcastu 
NEEDo TALKs a také za milou návštěvu 
u nás v Domově při natáčení děkujeme. Jak 
na vás zapůsobila atmosféra u nás a co 
z rozhovoru s Lenkou Kohoutovou vám 
nejvíce utkvělo v hlavě?

Návštěva Domova Sulická letos na jaře pro mě byla jedním 
z největších překvapení v životě. Byla jsem zde již před pár lety, 
když jsem hledala vhodné zařízení s možností přespání pro 
Paulínku, a ze Sulické jsem tehdy odcházela zděšená. Zamknuté 
dveře oddělení, specifický pach, klienti ve „spánkovém“ režimu 
přes den a nedostatečný počet personálu. Přesně toto jsem pro 

dceru nechtěla. Vám se ale podařil zázrak a ústav jste  
proměnili v DOMOV!

Před natáčením podcastu nás osobně paní ředitelka provedla 
celým Domovem. Ani jedny dveře pro nás nezůstaly zavřené, 
viděli jsme dokonce i zázemí personálu, které bylo zařízené stejně 
dokonale jako místnosti pro klienty. Bylo dopoledne a panoval 
zde čilý denní ruch. Klienti se volně pohybovali po budově, nesli 
si kávu z kavárny, společně si připravovali oběd, pracovali v dílně 
a s úsměvem na tváři nás zdravili. Familiárně Lenku Kohoutovou 
oslovovali „Ředitelko, ahoj“ a chválili jí proužky na tričku. A paní 
ředitelka každého pozdravila jménem a pověděla něco, co spolu 
s dotyčným zažili, a mně se zalily oči slzami dojetí. 

Důstojnost člověka na prvním místě – s tím jsem od vás odcházela 
a doma pak hodiny manželovi vyprávěla, že jsem našla pro Pauli 
místo, kde se už nebudu bát, „co bude, až tady nebudu“. Dali jste mi 
naději a za to vám velmi děkuji.

Jaké jsou vaše plány pro nejbližší dobu?

Pokračovat v tom, co děláme – ještě máme před sebou velký kus 
cesty.

Ráda bych osobně navštívila co nejvíc zařízení v České republice 
i na Slovensku a představila jim náš sortiment a podcasty. Je to 
sice plán z minulého roku, ale kvůli pandemii nevyšel. Připravujeme 
také novinky v sortimentu a vyvíjíme nové střihy oblečení, jako 
například mikinu ve tvaru ponča pro sedícího člověka, aby bylo 
jeho oblékání co nejjednodušší. Rádi bychom také nabídli zimní 
kožešinové boty s předním zipovým zapínáním pro pohodlnější 
nazouvání, protože víme, jak v zimě trpí hlavně končetiny. Nápadů 
je hodně a všechno je otázkou času a financí.

V našem dlouhodobém plánu chceme oslovovat firmy a přesvědčit 
je, aby v rámci společenské zodpovědnosti pomáhaly „slabším“. 
Touto cestou bychom rádi vybavili co nejvíce stacionářů a domovů 
výroby NEEDO, ušitými z lokálních materiálů v chráněných dílnách. 
Díky tomu jsme nedávno získali ocenění Udržitelná firma v ČR.

Máte-li chvíli jen pro sebe, jak si nejvíc 
odpočinete?
Jsem hyperaktivní, uvědomuji si to už od dětství a odpočívat moc 
neumím. Ale zařadila jsem do života pravidelné procházky, výlety 
na elektrokole a jógu. Mým největším koníčkem a zároveň relaxem 
je fotografování a asi největším úspěchem v této oblasti je nafocení 
kuchařské knihy #UPGRADE pro moji druhou dceru Kristínku, která 
se stala nejmladší vítězkou soutěže MasterChef na světě, když tuto 
soutěž vyhrála v 17 letech. Její recepty a cestu za michelinskou hvězdou 
můžete sledovat na jejím profilu Made by Kristína, případně na  
www.madebykristina.cz – o chod těchto stránek se též aktivně starám.

Evo, děkuji za inspirativní rozhovor a přeji, ať se 
vám všechny vaše plány vydaří a sny plní!

Ze srdce děkuji za rozhovor a přeji vašemu Domovu, aby neztratil na 
lesku, který v mých očích získal. Je v něm cítit moře lásky a vložené 
energie a bez skvělého týmu, který v Domově pracuje, by to nebylo 
možné. Buďte všichni zdraví a mějte úsměv na tváři! Těším se k vám do 
kavárny, která je boží!

Eva Nemčková, zakladatelka značky Needo 

https://www.madebykristina.cz


Proběhlo
Návrat k běžnému životu je u nás znát. 
Jakmile to bylo aspoň trochu možné, začali 
jsme pro klienty pořádat akce v Domově 
i mimo, klienti si začali plnit své sny 
a vyrážejí do ZOO, do restaurací nebo na 
výlety a také oslavy narozenin klientů si 
všichni více užíváme – vždy za přísného 
dodržování aktuálních protiepidemických 
podmínek. Připomeňme si alespoň některé 
akce.

Květen: Návrat k běžnému životu 

• 1. máj oslavila domácnost B první grilovačkou na terase.

•  Slavíme – naši klienti se již mohou navštěvovat mezi sebou, 
otevírají se úplně dílny a veškeré terapie, v kavárně je již opět 
možné posedět. 

• 12. 5. jsme oslavili Den zdravotních sestřiček.

• Po dlouhé době nás navštívil náš kamarád kytarista David. 

•  Pustili jsme se do jarního úklidu – i když to máme na 
zahradě pořád hezké, uvítali jsme možnost vyrazit na vzduch 
a protáhnout se. 

• Vydali jsme se na návštěvu kostela. 

•  Na Murgašce se konal PLES NARUBY: všichni se hodili do gala, 

s kamarádkou Martinou zopakovali pravidla společenského 
chování, připravilo se bohaté občerstvení a ples mohl začít. 
Tančilo se a na závěr byla tombola, kterou pro naše klienty 
celou připravil skvělý tým z Kooperativy.

•  Po dlouhé době opět proběhl oblíbený jarní bazárek. Hlavně 
dámy si nadšeně a se zájmem prohlížely nabídku oblečení, 
které věnovali zaměstnanci, příbuzní i přátelé Domova. 
Obohacení šatníku každý přivítá a my děkujeme všem dárcům, 
kteří nám do bazárku přispěli.

Červen: Ve znamení letních pobytů, oslav konce 

školního roku i VÍTÁNÍ LÉTA

•  Na Den dětí po delší době vystoupila naše kapela AJETO na veřejnosti – 
v kavárně Modré dveře v Kostelci nad Černými lesy zahráli naši klienti 
posluchačům pro radost písničky z pohádek, filmů a muzikálů.

•  Po nějaké době k nám zavítal kamarád Aleš a na motorce svezl všechny 
odvážné. Zájem o jízdu byl obrovský, a klienti tak strávili příjemné odpoledne 
zakončené grilováním a popovídáním s Alešem. Moc díky, Aleši!

•  Část klientů z domácnosti B se na týden vydala do Jizerských hor. Klienti 
si tak mohli dosyta vychutnat vše, na co se tak dlouho těšili – výlet do 
korun stromů u Jánských Lázní i k Mumlavským vodopádům v Harrachově. 
Navštívili také výrobnu perličkových ozdob a samozřejmě nechybělo výborné 
jídlo a odpočinek.

•  Vrcholí přípravy na VÍTÁNÍ LÉTA, vše zatím běží podle plánu a začínáme se 
těšit na kapely, zábavu a občerstvení a jen doufáme, že zrovna v sobotu 26. 6. 
nebude ani vedro, ani liják. 

•  Na ozdravný pobyt do Líchov se vydávají první domácnosti a po týdnu 
v přírodě se vrací všichni spokojení a bohatší o zážitky. A nechybělo ani 
dobrodružství – píchlá pneumatika a nečekaný piknik při čekání na opravu 
kola, ale klienti z domácnosti C to skvěle zvládli! To domácnost MB Murgašova 
trávila většinu času v bazénu, což bylo v těch vedrech nejlepší řešení. 

•  Natáčení podcastu NEEDo TALKs se neslo přesně v duchu, „když se spojí 
příjemné s užitečným“.

•  Dvě party dobrovolníků nám přišly do Domova pomoct: díky týmu z NN 
Pojišťovny máme nově natřené lavičky a podlahu zahradního domku, skupina 
z Kooperativy nám pomáhala postavit obří párty stany, rozmístit lavičky 
a obalit 300 hermelínů na VÍTÁNÍ LÉTA. Moc děkujeme!

•  Zapojili jsme se do výzvy Seni Cupu (hned ve dvou kategoriích), a jak to 
dopadlo se dozvíme na podzim.

•  Koncem června si 17 našich klientů převzalo vysvědčení! Na vzdělávání 
klientů spolupracujeme se ZŠ Boleslavova, ZŠ Růžinovská, Střední školou 



Červenec: Prázdniny v plném proudu

•  Výlet do Stáje Urban v Bojanovicích umožnila klientům 
domácnosti D komunikační specialistka Bětka, která zde má 
ustájeného svého koně. Klienti chodí ke koním moc rádi, většina 
se sice ze začátku trochu bojí, přece jen jsou to velká zvířata, 
ale vždy se pak osmělí. Ve Farmaparku Soběhrdy měli také 
možnost prohlédnout si pěkně zblízka domácí i exotická zvířata.

•  Během léta klienti ze Sulické rádi navštěvují bazén 
v chráněném bydlení v Lahovicích, kromě koupání je také fajn, 
že se zde potkají s kamarády, které tak často nevídají.

•  Do Líchov se vydala další domácnost – tentokrát zde strávili 
pěkné dny klienti z MA a hned po nich se tam vypravila část 
domácnosti F.

•  Paní Jarmila navštívila kočičí kavárnu a radost z návštěvy byla 
oboustranná.

•  Od Ježíškových vnoučat dostali někteří klienti dárky v podobě 
poukazů do restaurace a na další zážitky, které kvůli covidu 
nemohli zatím využít. Na večeři do restaurace Podolka se tak 
vypravili a vánoční dárek si Paťka, Vlasta, Robert a Petr spolu 
s Veronikou, která poukaz všem věnovala, vychutnali až nyní. 
Kromě skvělého jídla si všichni užili i krásný výhled na Vltavu 
a příjemnou společnost Veroniky. Děkujeme!

•  Další vystoupení kapely AJETO – tentokrát potěšili seniory 
v domově seniorů v Říčanech, kteří si při jejích písničkách 
i zatančili.

•  30. 7. se konala už počtvrté vernisáž výstavy obrazů našich klientů 
v domečku na Kampě – Salle Terreněě. 

•  V den vernisáže jsme vyhlásili 1. ročník umělecké soutěže pro 
všechny lidi s mentálním postižením KAŽDÝ MŮŽE BÝT UMĚLCEM. 
Víme totiž, jaké krásné obrazy dokážou naši klienti vytvořit, 
a věříme, že stejně šikovní jsou i jiní, a tak chceme umění lidí 
s mentálním postižením prezentovat širší veřejnosti.  
 
Více o soutěži najdete na www.domov-sulicka.cz  
nebo na našem FB.

Srpen: Léto ještě nekončí

•  Kluci z MA Murgašovy se vydali na pánskou jízdu na Mácháč: výšlap 
na Bezděz, návštěva ZOO parku Doksy a samozřejmě dobré jídlo 
i pití.

•  V domově proběhl první kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních 
službách. Účastníci kurzu zvládli třináct dnů nabitých teorií, kdy se 
probíraly nejen základy komunikace či sociálně-právní minimum 
a nezbytná první pomoc, ale i etika, psychologie či prevence týrání. 
Povinnou praxi v rozsahu 48 hodin každý zvládl v rámci práce ve své 
domácnosti. Všem absolventům moc gratulujeme a doufáme, že 
péče o naše klienty jim bude dávat smysl a přinášet radost.

•  Žáci 4. třídy ZŠ Chodov namalovali pro naše klienty obrázky, 
děkujeme.

•  Na expedici Sázava vyrazili klienti z chráněného bydlení 
v Lahovicích.

•  24. 8. se v Kasárnách Karlín konal koncert PiňaKoláda – jednalo 
se o dárek pro naši klientku paní Evu, která na koncert pozvala 
své kamarády z domova. Tančilo se, zpívalo a došlo i na společné 
vystoupení naší kapely AJETO a PiňaKoláda. Bylo to skvělé 
odpoledne!

•  Další parta se vydává na rekreaci do Líchov - tentokrát si pobyt 
v přírodě užili klienti Karel, David a Milada z domácnosti F a Michaela 
s Markétou z domácnosti E.

Kupeckého a se Střední školou Euroinstitut v Praze. 
Naši klienti, kteří navštěvovali dvouletou praktickou 
školu v Euroinstitutu, byli první, kteří během pandemie 
najeli na online výuku. Na konci studia museli složit 
ústní a praktickou zkoušku, v rámci které připravili např. 
vajíčkový salát. Paťka, Nikola i František to skvěle zvládli! 
Vysvědčení všem studentům předali jejich vyučující, 
ti zase od svých žáků a studentů obdrželi kytičku jako 
poděkování, ředitelka Domova Lenka Kohoutová všechny 
náležitě pochválila a popřála jim krásné prázdniny. Klienti 
měli radost i z dárků a následné bohaté hostiny.

•  Domácnost D prožila tři dny plné úžasných zážitků na kozí 
farmě v Bílsku. 

•  Setkání naživo všech zaměstnanců s ředitelkou – 
po dlouhé době. Probrali jsme novinky, výhled do 
budoucnosti, nové projekty a výzvy a paní ředitelka 
poděkovala všem zaměstnancům za nasazení v těžkých 
covidových dobách.

•  Příjemný týden strávili klienti z domácnosti MC Murgašova 
v chatě Lužanka. Díky dárcům byla příjemná i doprava 
autobusem tam i zpět.



Vítání léta 

Tento tradiční festival dobré hudby, jídla i zábavy pod širým nebem 
se bohužel loni konat nemohl. Letos jsme našim klientům, jejich 
opatrovníkům a příbuzným i zaměstnancům Domova chtěli dopřát 
hezké odpoledne jako poděkování za to, jak zvládli uplynulý rok. 
Hned jak začalo rozvolňování, jsme tedy naplánovali termín a pár 
týdnů jsme s napětím sledovali vývoj epidemických opatření 
a povolený počet osob na akcích. 

Od začátku bylo jasné, že akce bude nyní komornější, bohužel 
bez účasti širší veřejnosti, ale i tak byl program bohatý. Hned na 
začátku všechny dostala do varu romská kapela ČHAVE ROMANE.
CZ, následovala (nejen) Saxana Petry Černocké a s postupujícím 
odpolednem se přitvrzovalo se skvělými kapelami GROFF – 
GREEN DAY & OFFSPRING REVIVAL a V.T. MARVIN. Hlavní hudební 
program skvěle doplnil náš kamarád kytarista David, se kterým 
si naši klienti komorně zazpívali spoustu písniček, pro děti byl 
připravený skákací hrad a malování na obličej. Naše terapeutické 
dílny představily výrobky i obrazy klientů, které bylo možno 
zakoupit. Městská policie předvedla výcvik policejních psů i vozovou 
techniku a klienti si mohli prohlédnout i hasičské auto a veterány. 
Celým odpolednem nás v roli moderátora provázel skvělý Jan 
Antonín Duchoslav. 

Kdo měl hlad a žízeň, mohl si dát pivo i nealko, buřta či grilovaný 
hermelín, ke kávě něco sladšího a nejen děti nadchla cukrová vata. 

Věříme, že v roce 2022 budeme moct opět náš areál v rámci 
VÍTÁNÍ LÉTA otevřít i širší veřejnosti, nejenom našim sousedům 
z nejbližšího okolí Prahy 4. Přijďte si s námi příští rok zatrsat, na 
pivo i na buřta a poznat svět našich klientů, který je stejně tak 
zajímavý jako ten váš!

Vítání léta je koncert, na který se těšíme celý rok. Hned 
vysvětlím proč. V Domově Sulická je opravdu skvělý tým 
lidiček, ale klienti tohoto ústavu jsou nejlepší publikum, oni 
nás dokážou nabít na celou sezónu. Přál bych to každému 
muzikantovi, aby to zažil na pódiu. V Sulické je to jako ve 
vyprodané sportovní hale, všichni zpívají, tancují, tleskají.  
A co víc si jako muzikant přát? Proto to přece děláme, 
abychom předávali radost z naší hudby. A ještě si neodpustím 
jednu věc – když jsme odjížděli, náš bubeník, kterému je 18 let, 
mi říká: „Oni tady mají svůj svět, ale mnohem lepší než ten 
náš. Jsou tak upřímní, šťastní a nezkažení tím naším světem.“ 
Bude nám ctí, když dostaneme pozvání i příští rok.  
(ČHAVE ROMANE.CZ) 

Velké poděkování patří všem 
účinkujícím v čele s moderátorem, 
kavárně Bílá Vrána, Alešovi, 
dobrovolníkům, Kooperativě, 
organizaci ADRA, sponzorům MK 
MARKET, AG FOODS, TZMO Czech 
Republic a dalším.



Obrazy, které vytvářejí naši klienti ve výtvarné dílně, se snažíme 
vždy představit také veřejnosti a pravidelně je vystavujeme. 

Po roční pauze se letošní prodejní výstava konala již počtvrté 
a krásné prostory poskytlo opět Komunitní centrum Kampa. 

Téměř čtyřicet obrazů namalovalo 21 našich klientů a díla byla 
vystavena od 30. 7. do 31. 8. v Domečku na Kampě – Salle Terreně. 

VERNISÁŽ
Slavnostní zahájení výstavy v pátek 30. července proběhlo 
na Kampě za účasti samotných autorů i jejich opatrovníků, 
zaměstnanců Domova Sulická a dalších hostů. V rámci svého 
proslovu k výstavě ředitelka Domova Lenka Kohoutová také 
vyhlásila 1. ročník celopražské umělecké soutěže pro lidi 
s mentálním postižením a poté následovala skvělá hostina 
a přípitek nealkoholickým šampaňským. 

Děkujeme také paní Alici Mezkové z Magistrátu HMP i dalším 
partnerům, kteří nás přišli podpořit. 

VÝSTAVA OBRAZŮ našich klientů  
v Domečku na Kampě

Autoři vystavených obrazů: 

Pavel Kosík, Martin Babka, Iveta Vlčková, Alena Mikešová, Pavel 
Račko, Karel Krix, Denisa Hindrichová, Marcela Markošová, Libuše 
Pikhartová, Vlaďka Mejsnarová, Robert Hozman, Luboš Neumann, 
Josef Černý, Jiří Wiesner, Paťka Philippová, Jan Šilhán, František 
Šafařík, Vladimír Přech, David Konvalinka, Daniela Fantlová, 
Jaroslav Mayer

Vernisáž se povedla díky celému týmu sociálněterapeutických 
dílen pod vedením Gábiny Žežulkové. 



Co Vás baví ve volném čase – jak si 
nejlépe odpočinete?

Momentálně ještě dálkově studuji, a tak volného času moc nemám. 
Velmi ráda však cestuji, poznávám nové lidi, místa a kultury. Hraji 
na kytaru, kreslím a občas si přečtu nějakou zajímavou knihu. 
S přítelem Jirkou také rádi chodíme do přírody na procházky a hrajeme 
společenské hry. 

Představujeme
Mgr. Jana Jungvirtová
Vedoucí domácnosti E

Jano, jak dlouho jste vedoucí 
domácnosti E?

Na této pozici pracuji teprve krátce, a to od června tohoto roku. 
Předtím jsem však od r. 2019 pracovala v domácnosti E jako 
pracovník přímé péče.

Jaká je Vaše pracovní náplň?

Zajišťuji celkový chod domácnosti. Spolu s pracovníky přímé péče 
se snažíme vytvořit příjemné prostředí v domácnosti a staráme 
se o to, aby uživatelům, ale i pracovníkům nic nechybělo. Také 
kontroluji, zda pracovníci v domácnosti postupují dle domluvených 
pravidel, zda je dodržován etický kodex a standardy kvality 
sociálních služeb. 

Co máte na své práci ráda?

Prozatím se se vším pomalu seznamuji, ale právě to mám 
ráda. Baví mě to, že nyní získávám nové zkušenosti, schopnosti 
a dovednosti. Líbí se mi, že je zde každý den jiný a i přes velké 
množství práce jsem stále v kontaktu s uživateli.



David Konvalinka

Pan David Konvalinka se zajímá o svět kolem nás, o přírodu a o cizí 
země. Vytváří krásné obrazy, má rád mušle, houby, draky. Rád se 
s ostatními uživateli podělí o své poznatky a uspořádá přednášku. Letos 
si pro nás připravil už dvě zajímavá témata.

Představujeme 
naše klienty

DEN ZEMĚ  

Zájemců o přednášku bylo opravdu hodně, přednáškový sál byl 
úplně plný. Všichni účastníci se dozvěděli zajímavosti z historie – 
např. že původně připadl Den Země před více než 50 lety na 21. 
březen – den jarní rovnodennosti. Až později se začal tento den 
celosvětově slavit právě 22. dubna. Po skončení přednášky pana 
Konvalinky byl prostor na otázky a také na diskusi, jak kdo můžeme 
přispět k lepšímu stavu naší planety. 

AFRIKA  

K této přednášce si pan David ve spolupráci s komunikační 
asistentkou Klárou připravil i prezentaci s fotografiemi, což 
povídání o zvířatech, přírodě, řekách, vodopádech a jezerech velmi 
oživilo a posluchače z řad našich klientů zaujalo. Dozvěděli jsme se 
hodně i o historii a o významných městech tohoto kontinentu.  
Pana Davida fascinují jezerní příšery, a tak nám povyprávěl také 
o africké jezerní příšeře Kongamato.

Na podzim nám pan Konvalinka přislíbil přednášku o houbách 
a mykologii – nejen z pohledu geologického stáří hub a dalších 
zajímavostí, ale prý se s námi podělí i o recepty na houbové 
pokrmy.



„Jmenuji se Ivan Moringl, je mi 44 let a bydlím 
v Domově Sulická v domácnosti C. Jsem velmi aktivní 
a činorodý člověk. Zajímám se o třídění odpadu a od 
roku 2020 v Domově také pomáhám se skartováním 
už nepotřebných dokumentů. V domácnosti C mám 
na starost třídění odpadu, kdy likviduji plastové lahve, 
kartonové krabice, staré noviny, plechovky nebo 
skleněný odpad. Také shromažďuji vybité baterie 
a rozbitou elektroniku, abych to pak mohl odvézt do 
sběrného dvora. Když jsem doma, své mamince rád 
pomáhám s úklidem bytu a i sem mi lidé nosí papíry na 
skartování.
V květnu tohoto roku jsem si pro Domov Sulická 
připravil prezentaci na téma třídění odpadu, kde jsem 
vysvětlil, jak se odpad třídí, do jakých kontejnerů 
se jednotlivé druhy odpadu hází a proč je důležité 
odpadky třídit. Přednáška se vydařila a posluchači 
si odnesli spoustu nových informací a poznatků. 
Na závěr jsem si pro posluchače připravil kvíz 
a nabídku, že přijdu zkontrolovat, jak se v jednotlivých 
domácnostech třídí odpad.
Plánuji se dále této práci věnovat a rád bych 
v budoucnu uspořádal další přednášku na podobné 
téma.“  

Ivan Moringl 

Pan Ivan Moringl v Domově pomáhá při skartování a třídění 
odpadu a ve spolupráci s komunikační asistentkou Ivou pro 
náš časopis vytvořil i tento medailonek:

Přednáška pana Moringla byla také velmi zajímavá, kromě 
prezentace nám Ivan na koneci připravil i krátký test, co do 
kterého kontejneru patří, a nabídl se, že mu můžeme nosit 
staré baterky a také, že přijde do domácností zkontrolovat, 
zda se tam správně třídí.

Oběma pánům moc děkujeme za to, 
že pro nás tyto zajímavé přednášky 
připravili, a těšíme se na další!



Poděkování 
dobrovolníkům
Po dlouhých měsících jsme mohli využít nabízené pomoci a přivítat 
u nás v Domově dobrovolníky.

Nezisková organizace HESTIA – centrum pro dobrovolnictví 
zajistila pomoc skupiny mladých dobrovolníků z NN Životní 
pojišťovny, kteří natřeli zahradní nábytek i zahradní domek.

Díky pomoci dobrovolníků se nám také vydařilo VÍTÁNÍ LÉTA, 
protože:

  Parta z Kooperativy přišla den předem pomoct stavět stany, 
rozmístit stoly a lavice a zabalit 300 hermelínů na gril. Dorazit 
k nám mohli i díky spolupráci s portálem Zapojimse.cz. 

  ADRA nám zajistila dobrovolníky, kteří provázeli některé 
klienty během akce a dělali jim společnost, někdo vypomáhal 
i s organizací.

  Rodina i přátelé Jany, vedoucí domácnosti E, se postarali, aby 
klientům z „Éčka“ během VÍTÁNÍ LÉTA nic nechybělo. 

V Domově Sulická proběhla akce s názvem Vítání léta, kde 
jsme měli možnost pomoci při přípravě. Náš den se opravdu 
vydařil. I přes to, že od rána hodně pršelo, sešli jsem se 
plní elánu a s chutí pomoci při přípravě. V tomto případě 
nás ani počasí neodradilo. Dostalo se nám milého uvítání 
a mohli jsme se pustit do rozdělených úkolů. Začali jsme 
párty stanem, který nám trval pouhé 2 hodiny. Každopádně 
všechny další úkoly už měly o dost hladší průběh a my je 
zvládli na jedničku. Měli jsme radost, že jsme mohli pomoct 
lidem, kteří to opravdu potřebují a váží si toho.  Na Facebooku 
jsme dostali od Domova Sulická velké poděkování a všichni 
věříme, že budeme mít možnost v blízké době opět podat 
pomocnou ruku. Pokud budete mít chuť, budeme rádi, když 
se k nám přidáte. Za ten skvělý pocit to opravdu stojí.

Michaela Černá | Kooperativa pojišťovna, Vienna Insurance Group



Dobrovolnice Andy
Na jaře se nám ozvala mladá slečna, že by u nás chtěla pomáhat. 
Vybrala si domácnost C, kde jsou klienti s vysokou mírou  podpory. 
Andy studuje sociální obor a má za sebou řadu zkušeností z praxe, 
a tak věděla, do čeho jde. Klienti ji mají rádi a Andrea se po pár 
měsících dobrovolnictví  rozhodla nastoupit do Domova a stává se 
tak naší kolegyní. Doufejme, že Andy u nás bude i nadále spokojená 
a péče o klienty ji bude naplňovat a dávat jí smysl!

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají.

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

Naši klienti budou mít z Vaší pozornosti a společnosti radost. 
Chcete-li si domluvit u nás schůzku nebo se dozvědět další 
podrobnosti, obraťte se prosím na stepanova@domov-sulicka.cz.



Poděkování dárcům
•  Společnosti TZMO Czech Republic a SENI za dlouhodobou spolupráci, finanční dar pro klienty domácnosti F a za partnerství v 1.ročníku umělecké soutěže pro lidi s MP v Praze 

KAŽDÝ MŮŽE BÝT UMĚLCEM, který Domov Sulická pořádá https://tzmo.cz/cs_CZ a https://seni.cz/cs_CZ

• Společnosti MK MARKET za finanční podporu naší akce VÍTÁNÍ LÉTA www.mkmarket.com

• Paní Vlastě Vorlové za finanční podporu klientům domácnosti F

• Společnosti REMY Trade s.r.o. (malujpodlecisel.cz) za sady obrazů pro naše klienty

• Společnosti AG FOODS Group a. s. za dlouhodobou spolupráci www.agfoods.cz

• Panu Martinovi Lukešovi za finanční podporu klientů domácnosti MA a také podporu kapely AJETO

• Společnosti Algiz s.r.o., díky jejichž příspěvku jsme pořídili nápisy na náhrobní desce Domova Sulická www.algiz.cz

• Panu Ing. Jiřímu Kotherovi, CSc. za finanční příspěvek na ozdravný pobyt pro klienty MB

• Janě Greifové, Janě Vaňkové, Janě Šplíchalové, Janě Votrubové a Pavlovi Jandečkovi, kteří přispěli na dopravu na ozdravný pobyt klientům domácnosti MC

• Panu Ing. Jiřímu Jechovi za finanční dar pro domácnost A

• Nadačnímu fondu snů a nových nadějí za věcné dary – vybavení do domácností a pro naše klienty nadacenovychnadeji.cz

• Pekárně artic Bakehouse a majitelce paní Kazi Perchtě Páté za pravidelnou dodávku skvělého pečiva facebook.com/articBakehouse

• Týmu z Kooperativy, nejen za počítače s příslušenstvím a další užitečné dary, i za jejich čas, který nám věnují www.koop.cz

• Společnosti Anecoop Praha a Lence Horákové za pravidelné dodávky vitamínů v podobě čerstvého ovoce www.nejlepsiovoce.cz

• Panu Vilému Rysovi, který poskytl svoji chalupu pro rekreaci klientům z domácnosti D 

• Davidovi Lancovi za dlouhodobou spolupráci a čas, který našim klientům věnuje a radost, kterou rozdává svými písničkami

• Alešovi Něničkovi za krásné odpoledne, kdy svezl naše klienty na své unikátní motorce i za zapůjčení veteránů na VÍTÁNÍ LÉTA 

• Organizacím ADRA i HESTIA za zprostředkování dobrovolníků www.adra.cz, www.hest.cz

• Knedlíkárně Ústí za skvělé knedlíky www.knedlikarnausti.cz

• Ježíškovým vnoučatům a všem dárcům jeziskovavnoucata.rozhlas.cz

• Kempu YMCA v Soběšíně, půjčovně lodí Samba na Sázavě a Prosazu Líchovy za skvělé letní pobyty (tabor.palacymca.cz, www.pujcovna-lodi.cz, www.ubytovani-lichovy.cz)

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

Mockrát děkujeme!

https://tzmo.cz/cs_CZ
https://seni.cz/cs_CZ
https://www.mkmarket.com
https://www.malujpodlecisel.cz
https://www.agfoods.cz
https://www.algiz.cz
https://nadacenovychnadeji.cz
https://www.facebook.com/articBakehouse
https://www.koop.cz
https://www.nejlepsiovoce.cz
https://adra.cz
https://www.hest.cz
http://www.knedlikarnausti.cz
https://jeziskovavnoucata.rozhlas.cz
https://tabor.palacymca.cz
https://www.pujcovna-lodi.cz
http://www.ubytovani-lichovy.cz


Co se chystá   

Domov pro osoby se zdravotním postižením 
SULICKÁ vyhlásil 1. ročník výtvarné soutěže 
KAŽDÝ MŮŽE BÝT UMĚLCEM 

Lidé s mentálním postižením dokážou vytvořit skvělé věci a my 
v Domově máme spoustu nádherných obrazů, které pravidelně 
prezentujeme veřejnosti. Věříme, že stejně šikovní jsou i ostatní lidé 
s mentálním postižením, a tak jsme oslovili všechny pražské školy 
i zařízení, které se lidem s MP věnují.

Téma soutěže je CO MÁM RÁD / CO MÁM RÁDA a výtvarná 
technika je libovolná. Díla budou zařazena do dvou kategorií:  
do 15 let a nad 15 let.

Ze všech přihlášených obrazů vybere porota tři vítězné autory 
v každé kategorii a všichni výherci získají hodnotné ceny.

Slavnostní vyhlášení výherců proběhne v rámci vernisáže  
30. září v budově ÚMČ Praha 2 a všechna přihlášená díla si 
mohou zájemci přijít na radnici prohlédnout v úředních hodinách 
až do konce října. Celá budova úřadu je bezbariérová.

Každý Může 
být umělcem

Paní Marcela vyrůstala na vsi, a proto 
je příroda její velkou součástí a láskou. 
Ráda vzpomíná na své mládí, kdy 
pobíhala po rozkvetlé louce, pila vodu ze 
studánky a pletla věnečky z pampelišek. 
Na dotaz, co má ráda, byla její odpověď 
jednoznačná: „Přírodu.“ A není se 
co divit, všichni se ve vzpomínkách 
vracíme tam, kde nám bylo dobře.

Více o soutěži a jejích pravidlech a hlavně 
všechny přihlášené autory a jejich díla 
najdete a budeme postupně zveřejňovat 
na www.domov-sulicka.cz a na FB 
i INSTAGRAMU.

Děkujeme partnerům 1. ročníku soutěže 
KAŽDÝ MŮŽE BÝT UMĚLCEM:

Pod záštitou

Za podpory

Partner

Sponzor cen pro vítěze

http://domov-sulicka.cz/domov-sulicka-vyhlasuje-1-rocnik-umelecke-souteze-pro-lidi-s-mp-z-prahy-aneb-kazdy-muze-byt-umelcem/


Srdečně Vás zveme na výstavu obrazů, které namalovali lidé  
s mentálním postižením v rámci 1. ročníku výtvarné soutěže

POZVÁNKA NA VÝSTAVU 
OBRAZŮ Každý Může 

být umělcem

Pod záštitou Partneři

Obrazy si můžete prohlédnout v prostorách budovy ÚMČ PRAHA 2, 
nám. Míru 20/600 od 30. 9. do 29. 10. 2021 v úředních hodinách.

Celá budova je bezbariérová, vstup je zdarma.

Moto: Malujeme pro potěšení z krásných tvarů, barev a sobě i dalším lidem pro radost.



Domov Sulická poskytuje celoroční pobytovou 
službu lidem s mentálním nebo kombinovaným 
postižením. Nabízí dva druhy sociálních služeb 
– domov pro osoby se zdravotním postižením 
a chráněné bydlení – a využívá přístup zaměřený na 
člověka, který se odráží ve všech oblastech podpory 
klientů. Ten staví na respektu k individualitě každého 
člověka, na dodržování jeho nezadatelných práv 
a hájení zájmů a na podpoře samostatnosti. 

Domov Sulická chce dál předávat příklady dobré 
praxe, a proto nabízí akreditované kurzy kolegům 
v pomáhajících profesích.  

„Na všechny kurzy jsme 
získali akreditace MPSV 
a věřím, že v rámci našich 
zkušeností máme kolegům 
v oboru co nabídnout. 
Všechny kurzy máme 
připravené i v on-line 
formátu.“ 

(Lenka Kohoutová, ředitelka  
Domova Sulická) 

Vzdělávejte se se Sulickou!

V nabídce jsou tyto kurzy: 

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních 
službách, Snoezelen – víc než jen zážitek aneb 
seznámení se s konceptem Snoezelen v sociálních 
službách, Duchovní potřeby u osob s mentálním 
postižením, Základy komunikace s lidmi 
s mentálním postižením a poruchou autistického 
spektra v prostředí sociální služeb, Úvod do 
individuálního plánování zaměřeného na člověka 
v sociálních službách či Úvod do řízení změny 
v sociálních službách nebo Ředitel – krizový 
manažer. 

„Širší veřejnosti nabízíme kurzy Úvod do 
problematiky zdravotního postižení a Úvod do 
problematiky mentálního postižení, ve kterých 
budou nejnovější teoretické poznatky obohaceny 
o příklady z praxe. Ty mohou využít i zaměstnavatelé 
osob se zdravotním postižením,“ upřesňuje ředitelka 
Domova Sulická a dodává: „Kurzy pořádáme nejen 
pro zájemce v Domově Sulická, ale také na klíč přímo 
u vás ve vašem zařízení. Těšíme se na vás!“

Ve druhém čtvrtletí jsme všechny naše připravené 
kurzy úspěšně ověřili v praxi včetně letního 
intenzivního kvalifikačního kurzu pro pracovníky 
v sociálních službách, který obsahoval 13 dní 
nabitých teorií a týden praxe. 

Nabídku kurzů i aktuální podzimní termíny 
najdete na www.vzdelavani-sulicka.cz.

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


Duchovní potřeby
V květnu se konečně naši věřící klienti mohli vydat do kostela – s otcem Kordou 
byli sice v pravidelném kontaktu, ale návštěvy kostela jim chyběly. S P. Kordou se 
zamýšleli nad uplynulým obdobím, nad tím, jak zvládali karanténu a co jim nejvíce 
vadilo, přemýšleli o naději a vnitřní síle postavit se k nepříjemným věcem čelem. 
Nakonec společně zavzpomínali na ty, kteří zemřeli, a setkání zakončili společnou 
modlitbou. Klienti odcházeli z kostela povzbuzeni a s vědomím, že záleží jen na nás, 
jak se k nepříjemné situaci postavíme – zda budeme naštvaní a smutní, anebo zda 
si budeme vážit hezkých věcí a snažit se najít i drobné radosti.

Ti, kteří nás opustili

Vzpomínáme

Pan Zdeněk žil v Domově od 9 let. Měl moc rád svůj klid, rituály a vodu. Líbila se mu auta. Moc rád 
si pochutnával na kyselých rybičkách, tyčinkách a kečupu. Oblíbil si malování, jeho krásný obraz 
visí na chodbě domácnosti D a jeho prostřednictvím tak bude pořád s námi. Pan Zdeněk moc rád 
chodil a dokázal neomylně ukázat správný směr. Kéž po Zdeňkově vzoru dokážeme v životě najít 
směr, a pokud se někam zatouláme, ať máme kolem sebe dobré lidi, kteří nám ten správný směr 
pomohou najít.

Zdeněk Nergl 
(zemřel 13. 2. 2021)   

Pan Tomáš žil se svou rodinou do dvaceti let: od roku 2015 v domácnosti MB Murgašova, poté 
tři roky v Sulické. Pan Milan měl moc rád společnost, dobrou kávu, dechovku a humor. Šířil mezi 
nás dobrou náladu. Kéž je pro nás pan Milan vzorem, abychom dokázali pochválit a povzbudit lidi, 
které máme kolem sebe. 

Na hřbitově proběhlo uložení ostatků pana Petra Janečka, paní Dany Rusové a pana Zdeňka Hořejše.

Milan TOMÁŠ 
(zemřel 27. 2. 2021) 

V červnu proběhlo poslední rozloučení s panem Zdeňkem Nerglem a panem Milanem Tomášem.

V rámci projektu „Příklady dobré praxe pro poskytovatele sociálních služeb“ 
jsme zástupcům MPSV představili systém, který v Domově Sulická již mnoho let 
praktikujeme. Jde o naplňování duchovních potřeb našich klientů, otázky spirituality, 
společenské i osobní rituály, mezilidskou toleranci a pochopení vztahových pojmů, 
odcházení, proces loučení a pořízení hrobu k ukládání ostatků klientů, kteří nemají 
rodiny. Těšíme se, že tento zavedený koncept budeme moci šířit dál. 



Irena Jelenová 
Drahoslav Fiala    
10 let v červnu

Ivana Míchalová   
v červenci 5 let

Alena Kudrnová 

Jakub Knotek 

Kateřina Nezvalová 

Vladimír Brandstädter 

Věra Poláková 

David Konvalinka 

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

Vladimíra Ropková

Pracovnice v přímé 
péči Domácnost B

Štěpánka Jelínková

Pracovnice v přímé 
péči Domácnost E

Šárka Křížková

Pracovnice v přímé 
péči Domácnost E

Jaroslava Kubalíková

Pracovnice v přímé 
péči Domácnost MA

Radka Roudenská

Pracovnice v přímé péči
Domácnost E

Lenka Kučerová 

Pracovnice v přímé péči
Domácnost MC

Gabriela Kruková

Alena Šímová

Martina Břendová

Martin Jech

Andrea Podroužková

Pracovnice v přímé péči
CHB Lahovice

Zdravotní sestra DOZP – 
ambulance

Pracovnice v přímé péči
Domácnost MB

Pracovník v přímé péči
Domácnost MC

Pracovnice v přímé péči
Domácnost C

Přejeme novým kolegům úspěšnou adaptaci 
a těšíme se na spolupráci!



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 přímé 
obslužné péče

Hlavní 
účetní

Pomocný 
kuchař



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/



