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Zpravodaj

„Vážení přátelé,
rychle se blíží dny s kou-
zelnou vánoční atmosférou 
a pro nás všechny velmi 
náročné období. Vytváření 
hezkých věcí, pečení 
perníčků a cukroví, které 
pak následně prodává-
me. Často slýchávám, že 
jedna akce stíhá druhou 
a při tom ještě musíme 
učit a zajišťovat provozy. 
Je to pravda, ale je nás 
ve Slunci přece dost na to, 
abychom se o vše podělili. 
Opakuje se to každoročně 
a jsem ráda, že se na toto období připravujeme 
s předstihem. A je potřeba do všeho co nejvíce 
vtáhnout žáky a uživatele služeb. V tom jste 
úžasní! Když sleduji na našem facebooku, co se 
všechno děje ve školkách, školách a v centru 
služeb, jsem překvapena pestrostí, způsobem 
výuky a činnostmi uživatelů služeb.

Jsem na Slunce pyšná. Jasně, že to někdy 
zaskřípe, někdo od nás odejde, ale přijdou další 
a já věřím, že Slunce půjde stejným směrem, 
pro který jsme jej zakládali. Že spokojenost 
dětí a klientů bude na prvním místě.

Moc mě těší podpora měst a obcí, kde sídlí-
me, podpora obyvatel, kteří se naučili chodit 
na naše akce a projevovat nám svoji podporu.

Jsem hrdá na to, že vyvěšování státní vlajky 
se ve Slunci stalo příjemným setkáváním při 
příležitosti státních svátků. 

Jsem ráda, že jsme důstojně oslavili 50 let 
trvání Společnosti pro podporu lidí s mentál-
ním postižením na festivalu v Unhošti. Vždyť 
z tohoto sdružení jsme vzešli. A úzká spolupráce 
s rodiči dětí s hendikepy byla tím hnacím mo-
torem pro vznik alternativní školy ve Stochově 
v roce 1991. A spolupráce s rodiči by měla být 
i v budoucnu jednou z našich priorit.

My zaměstnanci bychom si měli vzájemně po-
máhat, pracovat v týmu a odborně se vzdělávat. 
A neměli bychom zapomínat, že škola, centrum 
služeb a nadační fond jsou Slunce. Ucelený a je-
dinečný projekt, který i přes legislativní rozdě-
lení je společný a všichni v něm by měli táhnout 
za jeden provaz. Děkuji všem našim patronkám 
a patronům a členům správních a dozorčích rad 
a dobrovolníkům za aktivní pomoc. V neposlední 
řadě děkuji všem sponzorům a podporovatelům. 
Věřím, že se potkáme na některé z akcí Slunce. 

Přeji Vám hezké adventní období, svátky 
plné pohody a splnění všech 
Vašich přání.

                      Vaše

ÚVODní SlOVO 

Vybrat nejlepší masku nebylo vůbec jednoduché

Kalendář Slunce 2020

Během října jsme sbírali barevné listí, 
kreslili pavučinky, vystřihovali papírové 
dýně a netopýry a připravovali pod-
zimní výzdobu. Úspěch měly stochov-
ské lucerničky, které si děti odnesly 
domů a rodičům se moc líbily. V ma-
teřině v Horním Bezděkově proběhlo 
dýňodlabání, na kterém společně 
rodiče s dětmi dlabali dýně a vyřeza-
li až umělecké výtvory. Pochutnali si 
u toho na dýňovém koláči, který upek-
ly děti s pomocí učitelek. Halloween-
ský prog ram vyvrcholil poslední říjnový 
den, kdy jsme po školách a školkách 
marně hledali naše hodné děti. Všude 
se to totiž hemžilo kostlivci, upíry, du-
chy a dalšími strašidly.

Nový školní rok se nám postupně zajel do vyjetých kolejí a my 
jsme se ocitli v půlce podzimu, ke kterému neodmyslitelně patří 
Halloween se svými strašidly a vydlabanými dýněmi. Text: aš

Oslavili jsme podzimní svátky  
HAllOween A DUšiČKy

PaedDr. 
Blanka 

Dvořáková,
ředitelka 

Charitativní kalendář Slunce 2020, který 
pomáhá lidem s postižením, je již v prode-
ji. A musíme říci, že se Kateřině  Brožové, 

která nám ho pomáhala dát dohromady, 
velice povedl. Křest kalendáře proběhne 7.11. 

na benefičním koncertu Hvězdy pro Slunce 
v Divadle Bez zábradlí. 

Ani v centru jsme nezapomněli 
na podzimní památku zesnulých - Du-
šičky. Připravili jsme dušičkové věnce, 
které jsme prodávali během Pečení pro 
dobrou věc. S některými jsme sami za-
šli na hřbitov a vzpomínku jsme věno-
vali všem, kteří už s námi nejsou.   

Kalendář2020

 Více fotek na našem facebooku: 

fb.com/slunceinfo

Jsme moderní a profesionální organizace, která pomáhá dětem a dospělým s hendikepem.

Společně s uživateli služeb z nouzova a chráně-
ného bydlení jsme se 22. 10. v novém Strašecí 
zúčastnili již 11. ročníku benefičního koncertu 
Děti dětem, na němž vystoupily děti z dětských 
domovů a také hosté Hanka Křížková a Jana Ze-
náhlíková. Dobrovolné vstupné věnoval pořadatel 
Klub přátel dětských domovů již tradičně dětem 
s onkologickým onemocněním.

Koncert dětí z dětských domovů

S paní Jarmilou Dolejškovou, 
zakladatelkou Klubu přátel 
dětských domovů. 

Při dýňodlabání
ve školce vznikly
povedené výtvory, 
co říkáte?

 Žáci ve Stochově si 
vyrobili halloweenské 

lucerničky



Tři druhy guláše byly výborné, o čemž 
svědčily i prázdné hrnce na konci dne. 
Děkujeme řeznictví U Fišerů z Červeného 
Újezdu, které nám věnovalo maso a pe-
kařství Vrbský za darovaný chléb.

Akce se velice vydařila, přilákala mno-
ho lidí, přinesla skvělé hudební zážitky 
a pomohla finančními prostředky lidem 
s hendikepy.  

Prodali jsme  Přes 30 litrů  charitativního  guláše

Unhošť Free Fest 
Ve Velkém stylU

Festival pořádaly UnHFree.net ke své-
mu 15. výročí založení a Společnost pro 
podporu lidí s mentálním postižením po-
bočný spolek Kladno k 50. výročí založení 
SPMP ČR. Záštitu nad akcí převzalo město 
Unhošť. největšími taháky se stala vy-
stoupení písničkáře ivana Hlase a popu-
lárního rockera Kamila Střihavky, který 
měl připravené hodinové vystoupení se 
skupinou leaders. Kromě nich se během 
odpoledne představily kapely TBC, Dila-
ted, Comedy & Beat, eňo Ňůňo a také 
žáci ZUš. Vladimír Albrecht zahrál spo-
lečně s Františkem Konvalinkou. Vláďa 
tak symbolicky zastoupil lidi, pro které byl 
určen výtěžek celého festivalu. V průběhu 
programu se do připravených charitativ-
ních kasiček vybíralo dobrovolné vstupné, 
které poputuje lidem s postižením. 

Slunce na festivalu prodávalo chari-
tativní guláš, který připravil "šéfkuchař" 
Otto Tlustý a pomohl nám ho i prodávat. 

Skvělá muzika, dobré jídlo, nadupaný program, nádherné počasí 
a parádní atmosféra. To vše panovalo 12. října na unhošťském 
Václaváku během akce Unhošť Free Fest. Text: aš

Golf a Hypera Slunci Dáváme vědět

Nový zahradní nábytek
V Domově dobré 
vůle na Nouzově 
máme nový za-
hradní nábytek. 
Teplé a hezké říj-
nové dny nám do-
volily posedět v něm ještě během 
letošního podzimu. Přejeme uživa-
telům domova, ať jim hezky slouží.

Vlajka opět vyvěšena
Vztyčením státní 
vlajky na zahradě 
školy v Unhošti 
i zpěvem české 
a slovenské hym-
ny jsme s dětmi 
i uživateli centra 
služeb oslavili výročí vzniku samo-
statného československého státu. 

Finanční gramotnost
Pro klienty centra služeb jsme uspo-
řádali další přednášku na téma jak 
hospodařit s penězi. Vzdělávání 
ve finanční gramotnosti našich žáků 
a klientů je pro nás důležité. Zapo-
jili jsme se proto do projektu spo-
lečnosti yourchance o.p.s., která je 
akreditovanou vzdělávácí organizací 
MŠMT. Splnili jsme kritéria a získali 
bronzovou certifikaci Finančně gra-
motná a podnikavá škola.

CO Ve SlUnCi PROBěHlO

střípky ze SlUNce
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● co mají 
společného 
golfové 
turnaje 
a logistická 
společnost 
Hypera? 
Podporu Slunce. Děkujeme pánům 
Bobovi Průšovi a Kamilovi Slavíko-
vi, kteří přijeli do Kavárny Slunce 
předat Blance Dvořákové šek 
ve výši 40 000 Kč. Peníze věnovali 
na podporu speciálně pedagogické-
ho centra a pedagogicko-psycholo-
gické poradny Slunce.

● Opět nabízíme vánoční cukroví z chráněné  
pekárny Slunce - 1 kg mix za 400 Kč, 0,5 kg v ozdobné kra-
bičce za 230 Kč. Objednávky do 29.11. v Kavárně Slunce.
● TIP na vánoční dárek! Představení AFRIKA v Divadle Járy  
cimrmana 26. 5. 2020. K ceně vstupenky si koupíte i cer-
tifikát za 600 Kč, kterým podpoříte Slunce. K dostání od 
9.12. POUZe v Kavárně Slunce, tel. 603 256 646.
● Zástupce Slunce se zúčastnil Světového kongresu Snoe-
zelen - MSe. Součástí byly přínosné workshopy a setkání.

Přidaly se k nám
Jiřina prchalová 
– sociální pracovnice  
v centru služeb

monika marisková 
– prac. v soc. službách  
v centru služeb

U našich výrobků uvádíme, že se na jejich výrobě podílí lidé se 
speciálními potřebami. Je to důležitá součást terapie, kterou po-
skytujeme. V říjnu jsme například s našimi uživateli vykrajovali 
hvězdičky z rychleschnoucí hmoty, které přijdou na adventní věnce. Jindy 
zase uživatelé v rámci denního stacionáře s dopomocí šijí, navlékají korálky, 
plní voňavé bylinkové sáčky nebo vyrábí nádherná mýdla. U všech činností si 
klienti procvičují přesnost, jemnou a hrubou motoriku či soustředění.

V provozu v luční pokračují práce na zvelebení garáže - budoucí dílny a už 
se chýlí k závěru. Těší nás, když se do práce zapojují klienti s různými typy 
postižení a je vidět, že je například malování nebo úklid baví. 

Zapojení do činností je důležité

Přednášku vedla 
paní Vendula 
Raymová
ze společnosti 
yourchance o.p.s. 

 7.11. - Koncert Hvězdy pro Slunce 
a křest kalendáře - 19 h., Divadlo Bez 
zábradlí, Praha

 7.11. - Den otevřených dveří prak-
tické školy Slunce - Hájecká 190, Unhošť

 14.11. - Svatomartinský oběd -  
11 a 13 h., Kavárna Slunce Unhošť

 14.11. - Seminář Hodiny pedago-
gické intervence pro odbornou veřej-
nost- SPc Slunce, Hájecká 190, Unhošť

 15.11. - Ples Červeného kříže,  
20 hod., Sokolovna, Unhošť

 20.11. - Pečení pro dobrou věc,  
10-17 hod., Kavárna Slunce, Unhošť

 25.11. - Benefiční koncert a výsta-
va, 16 h., kostel sv. Mikuláše, Staro-
městské nám. Praha

 28.11. - Vánoční prodej, 9-17 h., 
škola Slunce, Hornická 410, Stochov

 29.11. - Rozsvícení vánočního stro-
mu, 17 h., Domov dobré vůle Nouzov

KAlenDáRiUM

Kamil Střihavka Sluneční tým


