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Jemná motorika je velice důležitá. 
Uživatelé Domova pod Kuňkou ze 
sociální služby domovy pro osoby 
se zdravotním postižením si tuto 
vlastnost vylepšují v aktivizačních 
dílnách, kde vznikají různé 
výrobky pro radost. 

Aktivizační dílna v Domově pod 
Kuňkou 
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Dne 5. 5. 2017 se 
uživatelé Domova pod 
Kuňkou zúčastnili 
vernisáže paní Ivy 
Hüttnerové. Navázali tak 
kontakt s umělkyní, která 
je jejich patronem v 
projektu Pomáháme 
fotografiemi. Děkujeme 
paní Hüttnerové za 
krásné přijetí a přejeme jí 
jen to nejlepší. 

Domov pod Kuňkou se 
zapojil do projektu 
Pomáháme fotografiemi. 
A jsme za to velice rádi. 
Prvním úkolem bylo 
vybrat si kategorii – zvolili 
jsme výtvarné umění.  
Naším patronem je 
známá herečka a 
výtvarnice  paní Iva 
Hüttnerová. V říjnu 2017 
se sejdeme všichni na 
vernisáži všech fotek z 
projektu v pražské ZOO. 
Už se těšíme. 

Pomáháme fotografiemi 
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Snad každý člověk má rád 
doma pořádek a čisto. Proto 
i uživatelé Domova pod 
Kuňkou ze služby domovy 
pro osoby se zdravotním 
postižením čas od času 
vezmou pracovní nářadí a 
uklízí venkovní prostory 
svého obydlí. 

Úklidové a zahradní práce 



5 

Uživatelé Domova pod Kuňkou 
se zúčastnili regionálního kola 
festivalu Duhové křídlo. 
Vystoupili s originálním pojetím 
písně „Když se načančám.“ 

Festival pod Duhovými křídly 2017 

Nejenže se uživatelé Domova 
pod Kuňkou oblékli do modré. 
Oni vyrazili podpořit svou účastí 
osoby s poruchami autistického 
spektra osobně. Zúčastnili se 
pochodu Pardubicemi. Byl to 
velice silný zážitek. 

Mezinárodní Den autismu 
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Díky Divadlu Broadway mohli 
uživatelé chráněného bydlení 
spatřit na vlastní oči muzikály 
Mýdlový princ a Kleopatra. 
Obě představení se uživatelům 
moc líbila. Ještě jednou 
děkujeme Divadlu Broadway za 
věnování volných vstupenek. 
Moc si toho vážíme. 

Uživatelé chráněného bydlení 
Domova pod Kuňkou se domluvili 
a jedno nedělní odpoledne vyrazili 
na do centra Pardubic zatančit si. 
Oba muži byli pro své partnerky 
opravdovými gentlemany. 

Divadlo Broadway 

Nedělní tancování 
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Informovanost o službě 

Informace jsou dnes cenné a 
důležité. Proto naleznete na 
různých místech Pardubic 
letáky obou služeb Domova 
pod Kuňkou. Znáte v 
Pardubicích organizace 
poskytující sociální služby a 
okruhy osob, kterým jsou 
sociální služby poskytovány? 
A protože Domov pod 
Kuňkou je organizací s 
krajskou působností 
naleznete např. v Holicích na 
náměstí T. G. Masaryka v 
lékárně Dr. Maxe nástěnku 
Domova pod Kuňkou.  
Pro ty, kteří mají raději 
surfování po internetu vězte, 
že Domov pod Kuňkou 
provozuje vlastní webové 
stránky www.dpkr.cz či 
facebookový profil. Několik 
videí z činnosti Domova pod 
Kuňkou naleznete i na 
youtube.com.    



8 

Koncem března 2017 se vydali 
uživatelé chráněného bydlení 
Domova pod Kuňkou na slavnou 
Matějskou pouť do Prahy. Užili si 
zde spoustu zábavy, počasí se 
vydařilo a nakonec si ještě 
odnesli zážitek v podobě 
společného fotografování se 
zpěvákem Davide Mattiolim. 

Dne 17. 3. 2017 zavítal do chráněného bydlení Domova pod 
Kuňkou v lokalitě Pardubice náměstek primátora města 
Pardubice, pan Mgr. Jakub Rychtecký. Přijal pozvání na kávu a 
zákusek od uživatelů výše zmíněné služby. Mezi jinými tématy se 
diskutovalo o možnosti spolupráce v připravovaném Sportovním 
parku či možnost participace města na výstavě výtvarných prací 
jednoho uživatele. Na závěr uživatelé vyjádřili díky za možnost 
žít v bytech pronajatých městem. Chráněné bydlení Domova pod 
Kuňkou je jedinou registrovanou sociální službou tohoto druhu v 
Pardubicích a okolí. 

Matějská pouť 

Náměstek primátora v chráněném bydlení  
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Uživatelé chráněného bydlení 
Domova pod Kuňkou 
tentokráte vyrazili na jižní 
Moravu do Brna, kde navštívili 
výstavu hospodářských zvířat 
a zemědělské techniky. 

V rámci individualizace 
sociální práce v Domově pod 
Kuňkou vyrazil JEDEN uživatel 
s doprovodem do Nového 
Bydžova, aby se zde zúčastnil 
turnaje ve svém milovaném 
ping pongu. V tvrdé 
konkurenci skončil na pátém 
místě, což sám vzal jako 
obrovský úspěch.  

Národní výstava 
hospodářských zvířat 

Ping pong v Novém Bydžově 
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Seni Cup 2017 

Podívejte se na fotografie z 
úžasného turnaje v malé kopané 
Seni Cup 2017 v Havlíčkově Brodě. 
Ani snad nejde slovy vyjádřit jaký 
to byl pro všechny zážitek. Inu 
podívejte se sami. Děkujeme za 
pozvání, byla to pro uživatele 
Domova pod Kuňkou čest se 
takového turnaje zúčastnit. 
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Co je GIVT? 
GIVT (www.givt.cz) je internetový projekt, který umožňuje přímou 

podporu organizací. Po nákupu je vámi zvolené organizaci zaslána část 
peněz z vaší útraty. 

Podpořte Domov pod Kuňkou i VY! Z každého vašeho nákupu jde 
předem dané procento přímo na účet zvolené organizace! 

Domov pod Kuňkou můžete finančně podpořit internetovým nákupem. 
Vás to nestojí ani o korunu navíc, nežli je stanovená cena.  

GIVT – Klikni a pomáhej 
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Diskotéka s Pavlem Cejnarem 

Vlajková loď Domova pod  Kuňkou opět po roce vyplula. Zábava, 
tanec, občerstvení a nepřekonatelný Pavel Cejnar. Více než 120 
spokojených uživatelů z různých sociálních služeb s mentálním či 
kombinovaným postižením to pořádně roztočilo v Hostinci U 
přívozu. Inu podívejte se sami. Jako bonus měli všichni zúčastnění 
možnost spatřit taneční vystoupení uživatelů Domova pod 
Kuňkou, které doprovodila zpěvem paní Jana.  
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Tisková zpráva o spolupráci Domova pod Kuňkou a  
Univerzity Pardubice 



14 

Rekreace v Sedloňově – Orlické hory 

Již tradičně si uživatelé chráněného bydlení z lokality Přelouč vyrazili 
na společnou dovolenou s kamarády a kamarádkami z pardubické 
sociální služby Most do života do Sedloňova v Orlických horách. 
Všichni do jednoho se shodli na tom, že se již nemohou dočkat až 
příští rok pojedou znovu, neboť si to tam opravdu krásně užívají. 

14 

Cirque du Soleil - Varekai, tak 
zní název světoznámého 
cirkusového představení, 
které mohli díky společnosti 
LIVENATION CZ vidět uživatelé 
Domova pod Kuňkou na 
vlastní oči. Dech beroucí 
představení se líbilo a 
uživatelé odjížděli plni dojmů 
a zážitků. Děkujeme. 

Cirkusové vystoupení 


