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Terapeutické dílny 

Uživatelé Domova pod Kuňkou ze 
sociální služby domovy pro osoby 
se zdravotním postižením se rádi 
věnují smysluplným činnostem v 
terapeutických dílnách. Právě tvoří 
další výrobky, které poputují k 
dětským pacientům z oddělení 
ORL ve Fakultní nemocnici Hradec 
Králové. 
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2. 9. 2017 Handicap Fish Cup 2017 

První zářijovou sobotu se na 
rybníku Bašta v Lázních 
Bohdaneč konaly tradičně 
netradiční závody v rybaření. 
Soutěžili zde uživatelé sociálních 
služeb. To si samozřejmě 
nemohli nechat uniknout ani 
uživatelé obou služeb Domova 
pod Kuňkou. O výsledek ani tak 
moc nešlo. Šlo o vynikající 
atmosféru a setkání s přáteli. 
Nezbývá, než se těšit na další 
ročník. 
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8. – 16. 9. 2017 Dovolená v Itálii 

Jeden ze zlatých hřebů letošní 
dovolené byly zcela jistě Benátky. 
No řekněte, kdo by je nechtěl  
poznat? A nyní mohou už i 
uživatelé Domova pod Kuňkou ze 
služby domovy pro osoby se 
zdravotním postižením říci, že je 
znají. Byli se tam podívat v rámci 
svého pobytu na Apeninském 
poloostrově. Počasí sice nic moc, 
ale zážitek luxusní. 
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12. 9. 2017 Ples v České Skalici 

Uživatelé chráněného bydlení 
Domova pod Kuňkou z lokality 
Pardubice přijali pozvání 
organizace Domovy Na Třešňovce 
a zavítali do České Skalice na ples. 
O tom, že to bylo úžasné 
odpoledne se můžete přesvědčit i 
vy. Atmosféra byla krásná a mnozí 
uživatelé předvedli takové taneční 
výkony, že by se za ně nemuseli 
stydět snad ani profesionální 
tanečníci. Děkujeme přátelům z 
České Skalice za pozvání. 



6 

Dobrý den, níže naleznete odkaz na 
projekt „ČSOB Pomáhá regionům“, kde 
můžete hlasovat pro projekt Domova pod 
Kuňkou. Projekt se týká zútulnění zahrady 
areálu naší organizace. Pokud Vás mohu 
jménem Domova pod Kuňkou požádat, 
dejte nám hlas a informujte o tomto 
projektu další známé nebo třeba i rodinné 
příslušníky. Každý hlas se počítá. Hlasovat 
lze až do 28. 11. 2017. Děkuji za ochotu a 
spolupráci. 
http://www.csobpomaharegionum.cz/div
oka-karta 
S pozdravem 
 
Jaroslav Havlík, DiS 
vedoucí chráněného bydlení Domova pod Kuňkou 

ČSOB Pomáhá regionům 

https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.csobpomaharegionum.cz/divoka-karta&h=ATN5pqreKW4wg6u28gVky0NvdK7Q_piq9ywSM9rRNJnAiNNFssWjEgv54A5efpw5XvQzZc7zP3NqcBP2EjcWVAxCwvCxzv6WXts4_9PhAUQXYAFyBfsnDzj21KTLNgXzVePatFfBh3RTwDggZx3tvntF2j-pC6M8hYw0B4vzmyFByQzkQKVETw0FENhgpPoQYUSPmcGsiPHNRtbZznzFvznvVeLNMh-LL8C0crusaXtTie8p0bD3di4fW0sumo_arBMNvVRzNXca-AicJFEZ2ziKXvPz7GoFibY2qXQdPg
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.csobpomaharegionum.cz/divoka-karta&h=ATN5pqreKW4wg6u28gVky0NvdK7Q_piq9ywSM9rRNJnAiNNFssWjEgv54A5efpw5XvQzZc7zP3NqcBP2EjcWVAxCwvCxzv6WXts4_9PhAUQXYAFyBfsnDzj21KTLNgXzVePatFfBh3RTwDggZx3tvntF2j-pC6M8hYw0B4vzmyFByQzkQKVETw0FENhgpPoQYUSPmcGsiPHNRtbZznzFvznvVeLNMh-LL8C0crusaXtTie8p0bD3di4fW0sumo_arBMNvVRzNXca-AicJFEZ2ziKXvPz7GoFibY2qXQdPg
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.csobpomaharegionum.cz/divoka-karta&h=ATN5pqreKW4wg6u28gVky0NvdK7Q_piq9ywSM9rRNJnAiNNFssWjEgv54A5efpw5XvQzZc7zP3NqcBP2EjcWVAxCwvCxzv6WXts4_9PhAUQXYAFyBfsnDzj21KTLNgXzVePatFfBh3RTwDggZx3tvntF2j-pC6M8hYw0B4vzmyFByQzkQKVETw0FENhgpPoQYUSPmcGsiPHNRtbZznzFvznvVeLNMh-LL8C0crusaXtTie8p0bD3di4fW0sumo_arBMNvVRzNXca-AicJFEZ2ziKXvPz7GoFibY2qXQdPg
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.csobpomaharegionum.cz/divoka-karta&h=ATN5pqreKW4wg6u28gVky0NvdK7Q_piq9ywSM9rRNJnAiNNFssWjEgv54A5efpw5XvQzZc7zP3NqcBP2EjcWVAxCwvCxzv6WXts4_9PhAUQXYAFyBfsnDzj21KTLNgXzVePatFfBh3RTwDggZx3tvntF2j-pC6M8hYw0B4vzmyFByQzkQKVETw0FENhgpPoQYUSPmcGsiPHNRtbZznzFvznvVeLNMh-LL8C0crusaXtTie8p0bD3di4fW0sumo_arBMNvVRzNXca-AicJFEZ2ziKXvPz7GoFibY2qXQdPg
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.csobpomaharegionum.cz/divoka-karta&h=ATN5pqreKW4wg6u28gVky0NvdK7Q_piq9ywSM9rRNJnAiNNFssWjEgv54A5efpw5XvQzZc7zP3NqcBP2EjcWVAxCwvCxzv6WXts4_9PhAUQXYAFyBfsnDzj21KTLNgXzVePatFfBh3RTwDggZx3tvntF2j-pC6M8hYw0B4vzmyFByQzkQKVETw0FENhgpPoQYUSPmcGsiPHNRtbZznzFvznvVeLNMh-LL8C0crusaXtTie8p0bD3di4fW0sumo_arBMNvVRzNXca-AicJFEZ2ziKXvPz7GoFibY2qXQdPg
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Pojďme se vrátit k poslední 
zářijové neděli, kdy se v 
Pardubicích konala zajímavá akce s 
názvem Retroměstečko. Nejen 
uživatelé chráněného bydlení 
Domova pod Kuňkou měli možnost 
seznámit se s technikou let dávno 
minulých, ale i s technikou 
používanou v současnosti. 

24. 9. 2017 Retroměstečko 
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1. 10. 2017 Zlatá přilba města Pardubice 

Pojďme si ještě na chvilku připomenout neděli 1. 10. 2017. To se 
totiž, za účasti uživatelů Domova pod Kuňkou, udála jedna historická 
záležitost. Po dlouhých 21 letech ovládl nejstarší plochodrážní závod 
na světě český závodník Václav Milík! Děkujeme AMK Zlatá přilba 
Pardubice za věnování vstupenek a zprostředkování krásného zážitku 
pro naše uživatele. 
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Domov pod Kuňkou děkuje všem, kteří přispěli uživatelům sociálních služeb finančními či věcnými dary.  
Poděkování patří rovněž dárcům, kteří poskytli zážitky, jejichž emocionální přínos pro uživatele nelze penězi 
ani vyčíslit. Níže jsou uvedeni dárci za letošní rok (k 16. 11. 2017). 
 
LIVENATION CZ -  darování vstupenek na představení Cirkus de Soleil 
Divadlo Broadway - darování vstupenek na představení Mýdlový princ a Kleopatra v hodnotě 9576,- Kč 
Tomáš Holeček - darování použitých funkčních monitorů v celkové hodnotě 2000,- Kč 
Dagmar Ledrová - finanční dar v hodnotě 1000,- Kč 
ViaPharma s.r.o - darování léčivých příparavků, masážních gelů, mastí, doplňků stravy apod. v hodnotě 
14420,83 Kč 
Město Třemošnice - finanční dar v hodnotě 2000,- Kč 
Město Dašice - finanční dar v hodnotě 2000,- Kč 
Obec Ráby - finanční dar v hodnotě 60000,- Kč 
Obec Hlušice - finanční dar v hodnotě 5000,- Kč 
Obec Rohovládova Bělá - finanční dar v hodnotě 5000,- Kč 
Město Proseč - finanční dar v hodnotě 5000,- Kč 
Nadace Charty 77 - účelový dar v hodnotě 40000,- Kč určený na výmalbu a vybavení bytových jednotek 
Radko Jedlička - účelový dar v hodnotě 5000,- Kč určený k hrazení nákladů spojených s nákupem materiálu 
a pomůcek pro ergoterapii uživatelů v dílnách Domova pod Kuňkou 
Obec Předhradí - účelová dotace na dofinancování provozních nákladů pro uživatele s trvalým bydlištěm 
v obci poskytovatele v hodnotě 3000,- Kč 
Město Choceň - dofinancování sociální služby pro obyvatelku Domova pod Kuňkou v hodnotě 5000,- Kč 
Město Přelouč - dofinancování sociální služby uživatelů s trvalým bydlištěm v Přelouči v hodnotě 7000,- Kč 
Frencl, s.r.o. - zapůjčení techniky na akci "Diskotéka s Pavlem Cejnarem" 
Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a.s. - zajištění nápojů na akci "Diskotéka s Pavlem Cejnarem" 
Kubík, a.s. - zajištění občerstvení na akci "Diskotéka s Pavlem Cejnarem" 
Vespo, s.r.o - zajištění občerstvení na akci "Diskotéka s Pavlem Cejnarem" 
Cukrárna Valma - zajištění občerstvení na akci "Diskotéka s Pavlem Cejnarem" 
Ladislav Francouz - Řeznictví a uzenářství - zajištění občerstvení na akci "Diskotéka s Pavlem Cejnarem" 
Efes, s.r.o. - zajištění občerstvení na akci "Diskotéka s Pavlem Cejnarem" 
Vlastimil Holub - zajištění občerstvení na akci "Diskotéka s Pavlem Cejnarem" 
Pardubický Pivovar a. s. - zajištění nápojů na akci "Diskotéka s Pavlem Cejnarem" 
Lumír Meleš - zajištění občerstvení na akci "Diskotéka s Pavlem Cejnarem" 
Hostinec U Přívozu - zajištění prostorů pro pořádání akce "Diskotéka s Pavlem Cejnarem" 
Pavel Cejnar - moderování akce "Diskotéka s Pavlem Cejnarem" 
Zdeněk Skřivánek - ozvučení akce "Diskotéka s Pavlem Cejnarem" 
Tomáš Dostál - zajištění občerstvení ve výši 2500,- Kč na akci "Diskotéka s Pavlem Cejnarem" 
Salon Color.me - zajištění kosmetických úprav na vystoupení uživatelů v rámci "Diskotéky s Pavlem 
Cejnarem" + věnování dárkových poukazů do salonu 
Bc. Jaroslav Brenner - darování šicího stroje v hodnotě 3000,- Kč 
AMK Zlatá přilba v AČR - darování vstupenek na závod Zlatá přilba města Pardubice 
Vlastimil Čoupek - finanční dar v hodnotě 4000,- Kč k využití v souladu se zřizovací listinou 
Město Svitavy - finanční dar na spolufinancování sociálních služeb klientů s trvalým pobytem ve městě 
Svitavy  v hodnotě 3000,- Kč 
 
 

Dárci Domova pod Kuňkou 
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3. 10. 2017 Odpoledne na pohodu 

Dne 3. 10. 2017 se uživatelé 
Domova pod Kuňkou zúčastnili 
vyvrcholení projektu Pomáháme 
fotografiemi, kterého jsou 
součástí. Akce se konala v 
pražské ZOO a i přes částečnou 
nepřízeň počasí dostálo svému 
mottu o tom, že to bude 
"odpoledne na pohodu". Inu kdo 
může říci, že má fotku s Janou 
Jelínkovou (Sto zvířat), Danou 
Drábovou, Milenou 
Steinmasslovou, Ivou 
Hüttnerovou nebo Robertem 
Vanem?! A za rok to vypukne 
znovu. Už se nemůžeme dočkat. 
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4. 10. 2017 Den otevřených dveří 

První říjnovou středu roku 2017 proběhl v Domově pod Kuňkou 
Den otevřených dveří, který se konal v rámci celostátní akce 
poskytovatelů sociálních služeb.  



12 

12. 10. 2017 Sestra v akci 

Díky Hudebnímu divadlu Karlín měli 
uživatelé Domova pod Kuňkou 
možnost na vlastní oči spatřit jako 
první, muzikálový kousek Sestra v 
akci. V hlavní roli se jim představila 
Lucie Bílá. Pánové si odnesli 
fantastický zážitek, o kterém budou 
jistě dlouho vyprávět. 
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13. 10. 2017 Vepřové hody 

Pátek 13. 10. 2017 se stal pro 
mnohé uživatele chráněného 
bydlení významným dnem. Byli 
totiž součástí pravé české 
zabíjačky. Všichni, kteří se této 
akce zúčastnili, táhli za jeden 
provaz. Ten udělal to a ten zas 
tamto a všichni dohromady si to 
velice užili. O tom, že si každý 
odnesl "výslužku" ani nemluvě. 
Úžasná akce, úžasný výsledek a 
úžasní lidé. 
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19. 10. 2017 Víte, jak pomoci? 

Ve čtvrtek 19. 10. 2017 se 
pracovníci Domova pod Kuňkou 
zúčastnili osvětové akce první 
pracovní skupiny komunitního 
plánování v Pardubicích. Jednalo se 
o již takřka tradiční setkání 
poskytovatelů sociálních služeb s 
laickou, ale i odbornou veřejností. 
Úvodní slovo obstarala 
náměstkyně Ministerstva práce a 
sociálních věcí, paní Mgr. Jana 
Hanzlíková. 
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Historie Domova pod Kuňkou 

Vznik zařízení se datuje do roku 1964, kdy byl založen Ústav sociální 
péče pro mentálně postiženou mládež, umístěný v loveckém 
zámečku v Rábech, postaveném v roce 1882 baronem Richardem 
Drasche z Wartinbergu. 
 
V roce 1978 se zdejší ústav stal součástí Okresního ústavu sociálních 
služeb Pardubice. Od svého vzniku až do roku 1985 jej spravovaly 
řádové sestry. Budova loveckého zámečku svými dispozicemi 
postupně přestávala vyhovovat potřebám moderní péče o osoby 
s mentálním postižením. Proto byl nákladem 115 milionů Kč 
vybudován na ploše 12 991 m2  nový objekt o rozloze podlahových 
ploch 6 852 m2, umožňující provozování veškerých činností 
spojených s moderními trendy sociálních služeb. V roce 2000 tak 
vznikl nový areál s kapacitou 92 uživatelů služeb. Dne 24.6.2003 byla 
Zastupitelstvem Pardubického kraje vydána zřizovací listina, na 
základě které se ústav stal krajskou příspěvkovou organizací. 
 
Od poloviny roku 2007, v souvislosti s registrací poskytovatele 
sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, byl stávající Ústav sociální péče 
přejmenován na Domov pod Kuňkou, čímž začala jeho nová éra. 
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Tak jako je jasné, že po pátku 
následuje sobota, tak je dané, 
že na podzim odjíždí uživatelé 
chráněného bydlení Domova 
pod Kuňkou z lokality Přelouč 
společně se svými kamarády z 
pardubického Mostu do života, 
do Lázní Skala, zregenerovat svá 
těla. I letos si to náležitě užili 
což je z přiložených fotografií 
patrné. 

30. 10. – 3. 11. 2017 Dovolená uživatelů chráněného bydlení 
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V sobotu 11. 11. 2017 se 
uživatelé Domova pod Kuňkou 
vydali do nedalekých Pardubic, 
aby se podívali na výstavu 
moderních čtyřstopých, ale i 
dvoustopých vozidel. Všem se 
výstava velice líbila. Aby také 
ne, vždyť kdo může říci, že si 
poseděl ve vozidle za 3 mil. 
korun, prohlédl si nejnovější 
modely obytných karavanů a 
viděl na vlastní oči vozidlo s 
kterým se pojede Rallye – Paříž 
– Dakar. 

11. 11. 2017 Autosalon v Pardubicích 
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15. 11. 2017 Výstava Zvláštní lidé 

Ve středu 15. 11. 2017 navštívili 
uživatelé chráněného bydlení 
Domova pod Kuňkou výstavu 
"Zvláštní lidé", která se konala v 
chrudimském Divadle Karla Pippicha. 
K vidění zde byly nejroztodivnější 
postavy historie. Nutno dodat, že šlo 
o výstavu, kde exponáty byly 
vyrobeny z vosku a nešlo o živé 
bytosti. I přesto si tuto akci budou 
uživatelé jistě dlouho pamatovat.  


