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Vážení přátelé,

vítáme Vás na 27. aukci uměleckých děl, dárkových věcí a také výrobků dospělých se 
speciálními potřebami v prostorách Kavárny Obecního domu v Praze. Na předchozích 
aukcích se nám především Vaší zásluhou podařilo získat 4 918 744 Kč. Finanční částky 
byly vždy věnovány na aktuální potřeby jednotlivých škol a zařízení seskupení Slunce.

Výtěžek letošní aukce bude využit na aktivity Nadačního fondu Slunce pro všechny. 
V průběhu aukce budou draženy dary od firem a osobností z uměleckého a veřejného 
života. Věříme, že prožijete příjemný předvánoční večer a vydražená díla udělají radost 
Vám i Vašim blízkým.

Děkujeme za pomoc všem, bez kterých by se tato aukce nemohla uskutečnit.

Jiří Tichý
jednatel

NDP CZ s.r.o.

Jaroslav Novák
spolumajitel společnosti

Vyšehrad 2000 Group

Jaroslav Dvořák
předseda správní rady

Nadačního fondu  
Slunce pro všechny

Více se o činnosti zařízení Slunce dozvíte na webu
www.slunce.info nebo na fb.com/slunceinfo

Nadační fond Slunce pro všechny
Pražská 118, 273 51 Kyšice
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Knihy Jiřího Bednáře / 1

název / číslo:  
knihy Jiřího Bednáře / 1
Autor: Jiří Bednář
Cena: 1 000 Kč
Věnoval Jiří Bednář

Dvě publikace s unikátními snímky Jiřího 
Bednáře jsou vhodným dárkem jak pro pro-
fesionály, tak i pro amatérské milovníky pří-
rody všeho věku. 

Na 275 stranách knihy Afrika, pomocí barev-
ných fotografií zvěře, vás Jiří Bednář zavede 
do rezervací Serengety a kráteru Ngorongoro 
v Tanzánii. 

Nádherné záběry dravců při letu nabízí druhá 
kniha v naší dražbě. Je doplněna o faktické 
i zajímavé informace o jednotlivých druzích. 
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Adventní věnec  
a kalendář / 2

název / číslo:  
Adventní věnec a kalendář  / 2
Cena: 700 Kč
Věnoval Domov dobré vůle Slunce

Adventní věnec připravili do aukce za-
městnanci a obyvatelé Domova dobré 
vůle Slunce v Nouzově. V domově žijí lidé 
s těžšími hendikepy, pro které zajišťujeme 
24 hodinovou péči.

Spolu s věncem vydražíte i kalendář Slun-
ce pro rok 2023 s mnoha krásnými foto-
grafiemi žáků školy Slunce a známých 
osobností.
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Vstupenky  
do Divadla Bez zábradlí I. / 3

název / číslo:  
vstupenky do Divadla Bez zábradlí I. / 3
Cena: 1 200 Kč
Věnovalo Divadlo Bez zábradlí

Vyberte si z bohatého repertoáru Divadla 
Bez zábradlí a vyražte užít si hezký večer 
ve dvou. Voucher na dvě vstupenky platí 
až do 20. 11. 2023.

Divadlo Bez zábradlí je jedno z nejdéle 
fungujících soukromých divadel v Čes-
ku. V roce 1991 jej založili manželé Hana 
a Karel Heřmánkovi. Od roku 1998 má 
svou stálou scénu v pražském paláci 
Adria. Má za sebou desítky úspěšných di-
vadelních projektů, které se dočkaly sto-
vek repríz. Na prknech divadla pravidelně 
hrají výrazné herecké osobnosti.

Divadlo Bez zábradlí je také významným 
partnerem Nadačního fondu Slunce pro 
všechny, který dlouhodobě podporuje.
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Dřevěná Andělka se srdcem / 4

název / číslo:  
Dřevěná Andělka se srdcem / 4
Cena: 800 Kč
Věnoval Nadační fond Slunce pro všechny

Nádherná dřevěná Andělka s výrazným 
zlatým srdcem, které vás bude po celý 
příští rok ochraňovat. 
Výška Andělky je cca 30 cm.
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Originální kabelka / 5

název / číslo:  
originální kabelka / 5
Cena: 1 200 Kč
Věnoval NF Slunce pro všechny

Kousek, se kterým zaujmete v každé spo-
lečnosti. 

Nádherná originální prošívaná textilní ka-
belka vás nadchne svým osobitým stylem.

Kabelka je vánoční zelené barvy, je prostor-
ná s kapsičkami. 

Zanechte dojem na každém vašem kroku.
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Obraz Naštvaní / 6

název / číslo:  
obraz naštvaní / 6
Autor: ladislav Jirotka
Cena: 2 000 Kč
Věnoval autor

Ladislav Jirotka je vyučený knihkupec a dlou-
hé roky byl šéfem jednoho malého pražského 
knihkupectví. Nyní je z něho spokojený malující 
kavárník - mimochodem na skvělou kávu z jeho 
kavárny Liberica Café nedaleko Staroměstského 
náměstí byste si měli zajít. 

Fixkovou velmi precizní kresbou, až z 8000 mi-
niaturních čtverečků na jedné čtvrtce, tvoří ba-
revné mozaiky s náměty většinou cizokrajných 
zvířat v imaginárních krajinách.
Do aukce pro Slunce věnoval obraz Naštvaní, 
velikost 54 x 44 cm.
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Dřevěná lucerna s jelenem / 7

název / číslo:  
Dřevěná lucerna s jelenem / 7
Cena: 600 Kč
Věnoval NF Slunce pro všechny

Dřevěná lucerna s vyřezávanou hlavou jele-
na prozáří váš interiér. 

Uvnitř lucerny, která je vysoká zhruba 19 cm 
a má provazový držák, se skrývá skleněná 
vložka na velkou svíčku. Svit svíčky pak září 
z vyřezaného otvoru ve tvaru hlavy jelena.
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Šperk z muranského skla / 8

název / číslo:  
Šperk z muranského skla / 8
Autor: romana Sadílková
Cena: 1 500 Kč
Věnovala autorka

Romana Sadílková je šperkařka se zaměřením 
na vinuté perly (skleněné korálky). Šperk z naší 
aukce prezentuje miniaturní foukanou sklářskou 
tvorbu z proslulého muranského skla doplněné 
českými skleněnými korálky, mosazným řetízkem 
a zapínáním z nerezové oceli.

Ostrov Murano je jedním z benátských ostrovů 
a je proslulý dlouhou tradicí sklářské výroby.
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Umělecké dílo  
Jiřího Laštovičky I. / 9
Jiří Laštovička patří mezi přední české keramiky, v je-
jichž tvorbě se stal dominantním materiálem porcelán. 
Víc než třicet let se zabývá designem porcelánových vý-
robků. Vytvořil porcelán pro prezidenta Václava Havla 
na Pražský hrad a mnoho dalších významných zakázek. 
Neznámou v Česku je jeho tvorba pro zahraniční firmy, 
kterou realizoval v Porcele Plus, navrhoval také pro fir-
mu Pierre Cardin a další.

A jaké originální umělecké dílo Jiřího Laštovičky bude 
me dražit? Na to se musíte přijít osobně podívat 1. pro-
since do Obecního domu. Bude to stát za to!

Na ilustračním fotu je umělec  
J. Laštovička.. Dražené umělecké 
dílo si můžete prohlédnout v den 
aukce od 17 hodin na galerii kavárny 
Obecního domu.

název / číslo:  
porcelán Jiřího laštovičky I. / 9
Autor: Jiří laštovička
Cena: 2 500 Kč
Věnoval autor
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Dárkový balíček  
s porcelánem I. / 10

název / číslo:  
Dárkový balíček s porcelánem I. / 10
Cena: 2 500 Kč
Věnovali manželé Milatovi

Nádherný vánoční balíček s keramikou 
a dalšími dekoracemi.
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Plakáty Ladislava Smoljaka / 11

název / číslo:  
plakáty ladislava Smoljaka / 11
Autor: petr Hecht
Cena: 1 000 Kč
Věnoval Marek Šimon

Položka pro příznivce Divadla Járy Cimrma-
na. Nabízíme vám plakáty Ladislava Smoljaka 
z prémiové edice 30 ks podepsané autorem 
Petrem Hechtem, který je člověkem mnoha 
profesí - fotografem, kulisákem, nakladatelem 
a vinárníkem.

- Ladislav Smoljak - jako smrtka ve hře Posel 
z Liptákova. 
- Ladislav Smoljak - jako Přemysl Hájek ve hře 
Švestka.

Plakáty jsou ve formátu A2 tisknuté na 250g 
fotografickém papíře.
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Origami Souhvězdí Lásky / 12 

název / číslo:  
origami Souhvězdí lásky / 12
Autor: lukáš Treml
Cena: 1 500  Kč
Věnoval autor

Další položkou jsou origami vánoční ozdoby ne-
vidomého autora Lukáše Tremla. 
Jednu hvězdu vyráběl autor 4 hodiny a plocha je 
2023 cm2, což značí rok 2023.
Ozdoby vznikly bez použití lepidla, jen z papíru.

V boxu najdete zlaté ploché Slunce na zavěšení 
jako špička, což odkazuje na Nadační fond Slun-
ce pro všechny, a 12 červenozlatých hvězd, stejný 
počet jako je měsíců v roce.

Zlatá barva představuje Dostatek a  červená barva 
představuje Lásku.
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název / číslo:  
Skleněné ozdoby a kalendář / 13
Cena: 700 Kč
Věnoval NF Slunce pro všechny

Skleněné vánoční kouličky ve zlaté, béžové 
a hnědé barvě se třpytkami. Elegantní ozdoby 
vkusně vyniknou na vašem vánočním stromku. 

Set obsahuje 12 kusů ozdob v elegantním ba-
revném provedení.

Společně s kouličkami si vydražíte i Kalendář 
Slunce pro rok 2023.

Skleněné ozdoby 
a kalendář / 13
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Vstupenky na Cimrmana 
a kalendář DJC I. / 14

název / číslo:  
vstupenky na Cimrmana  
a kalendář DJC I. / 14
Cena: 1 200 Kč
Věnovalo Divadlo Járy Cimrmana

Vstupenky do vždy vyprodaného Žižkovské-
ho divadla Járy Cimrmana. A na jaké předsta-
vení to bude? Nechte se překvapit. Zaručit ale 
můžeme, že to bude stát za to.

Součástí této položky je i ojedinělý kalendář 
Divadla Járy Cimrmana na rok 2023.
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Knihy Martiny Preissové / 15

název / číslo:  
knihy Martiny preissové / 15
Autorka: Martina preissová
Cena: 800 Kč
Věnovala autorka

Nabízíme dvě knihy divadelní, televizní 
a filmové herečky Martiny Preissové - Mají 
v nebi skleničky? a Jak jsem nebyla na Lvech 
a jiné příhody.

Jedná se o něžně vtipné knihy příběhů zná-
mé herečky, která je stálou členkou činohry 
Národního divadla v Praze a hostuje i na ji-
ných pražských scénách. Byla dvakrát nomi-
nována na Cenu Thálie.
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Čajové hrnky s ponožkami / 16

název / číslo:  
čajové hrnky s ponožkami / 16
Cena: 600 Kč
Věnoval NF Slunce pro všechny

Bývá vám v zimě, nebo i létě, 
chladno od nohou? Milujete 
zachumlat se do deky, vzít si 
tlusté ponožky, udělat si vo-
ňavý čaj a sednout si do křes-
la ke knížce? Pak je pro vás 
ideální tato položka, ve které 
nabízíme dva velké čajové 
hrnky s ponožkami. 

A k tomu přidáme sluneční 
kalendář na rok 2023.
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Balíček Ryor I. / 17

název / číslo:  
Balíček ryor I. / 17
Cena: 2 500 Kč
Věnovala firma Ryor

Česká kosmetika s přírodními extrakty 
RYOR nabízí široký sortiment výrobků 
ošetřujících pleť a tělo, najdete u nich 
i profesionální řadu pro kosmetické 
salony. Firma byla založena v roce 
1991 a dodnes je rodinnou firmou, 
která si zakládá na svém záměru vy-
rábět vysoce kvalitní produkty za při-
jatelnou cenu.

S Nadačním fondem Slunce pro 
všechny spolupracuje firma Ryor té-
měr od svého založení a stala se jeho 
významným podporovatelem.

Dražený balíček bude dárkově zabalen.  
Můžete si ho prohlédnout v den aukce  
od 17 hodin na galerii kavárny Obecního domu.
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Kostým Ladislava Smoljaka  
a kalendář DJC / 18
Vydražte si naprostý unikát. Původní kostým Ladisla-
va Smoljaka ze hry Dlouhý, Široký a Krátkozraký.

Autory hry jsou Zdeněk Svěrák a Ladislav 
Smoljak a jako spoluautor je uváděn rov-
něž fiktivní český vynálezce, filosof a dra-
matik Jára Cimrman. Hra měla premiéru  
17. října 1974.

Společně s kostýmem vydražíte i nový cimrma-
novský kalendář.

název / číslo:  
kostým ladislava Smoljaka  
a kalendář DJC / 18
Cena: 3 000 Kč
Věnovalo Žižkovské divadlo 
Járy Cimrmana
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Replika šálku T. G. Masaryka / 19

název / číslo:  
replika šálku T. G. Masaryka / 19
Cena: 1 200 Kč
Věnoval Nadační fond Slunce pro všechny

Pijte kávu jako prezident Masaryk.

Nabízíme vám repliku mocca šálku 
s podšálkem z unikátního jídelního 
servisu prezidenta T. G. Masaryka. 
Replika byla vydaná ke 100. výročí 
založení Československa. 

Černá káva patřila k oblíbeným ná-
pojům prezidenta. Ze šálku pil často 
černou kávu po obědě.
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Kniha Zpravodajů Slunce / 20

název / číslo:  
kniha Zpravodajů Slunce / 20
Cena: 500 Kč
Věnovala škola Slunce

Vydražte si knihu Zpravodajů, která 
vyšla v celkovém nákladu 5 kusů. Jed-
ná se tedy o exkluzivní kousek.

Celkem 70 Zpravodajů Slunce v jed-
né knize, která může být vaše. Je to 
kronika Slunce, která mapuje sluneční 
události od léta 2016. 

 

Nové auto pro školu
Naše škola úspěšně spolupracuje s firmou 
Philip Morris nepřetržitě již od roku 2015. 

Díky její grantové podpoře škola hradí denní 
svozy a rozvozy žáků Slunce. Díky vstřícnosti 
společnosti Philip Morris jsme mohli peníze, 

které nebylo možné využít v době uzavře-
ní škol na dopravu, použít na nákup nového 

svozového auta, což 
byl pro školu hezký 

dárek vzhledem 
k tomu, že v září 

oslavila 30. výročí 
svého založení. 

Během oslav bylo 
auto slavnostně 

pokřtěno.
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Zpravodaj

„Milí přátelé, všechny 
Vás zdravím. Už tu 
máme říjen a na naše 
zářijové oslavy již 
zbývají jen vzpomín-
ky. Pomalu se bude-
me chystat na ad-
ventní období. Vím, 
že si říkáte, že je ješ-
tě brzy, ale čas letí 
jak o závod a uvidíte, 
že se ani nenadějeme 
a na stromečcích se 
rozsvítí vánoční ozdoby. Chystejte vý-
robky, připravujte charitativní prodeje, 
výstavy a také aukci.

Děti se vrátily do školních lavic 
a u většiny z nich je vidět, jak jim ško-
la chyběla. Při výuce využívají i nově 
vybudovanou zahradu ve Stochově 
s environmentálními prvky. Vrátili jsme 
se k plavání, ježdění na koních a také 
k oblíbeným výletům.

V sociálních službách a chráněném 
zaměstnávaní se daří. Od 4. října jsou, 
v rámci Týdne sociálních služeb, ote-
vřeny dveře pro veřejnost. 

Pomalu, ale jistě vstoupíme na pra-
hu roku 2022 do oslav dalších výročí. 
2. února 2002 byl založen Nadační fond 
Slunce pro všechny a v roce 1992 škola 
v Slunce v Unhošti. Tak vidíte, máme 
se na co těšit. I rok 2022 bude snad 
rokem radostným a nadějným. Věříme, 
že v něm oslavíme i dokončení rekon-
strukce školy Slunce v Unhošti.  

Tak se mějte hezky, buďte hlavně 
zdrávi a neztrácejte úsměv na tváři. 
Slunce Vás potřebuje veselé, dobře 
naladěné a oddané pomáhat všude, 
kde je třeba.

               Vaše

ÚVODNí SlOVO 

Zahrada stochovské školy ožila v pátek 
3. září. Přivítali jsme řadu vzácných hostů, 
rodičů, bývalých žáků, zaměstnanců, přátel 
a kamarádů. Připomněli jsme si začátky, 
kdy škola měla 26 žáků a vzpomenuli jsme 
na ty, kteří nás v počátcích podporovali. 
Celý den se na Stochově krásně povedl. 
Za nádherného počasí jsme zpívali, součas-
ní žáci si připravili představení, malovali 
jsme na zeď v rámci projektu Barvy boří 
zeď, dali jsme si guláš, poslechli si vystou-
pení žákyň ze ZUŠ. Také jsme přestřihli pás-
ku nové environmenální zahrady, zasadili 
stříbrný smrk a pokřtili nové školní auto.

Večer 7. září patřil v pražském Obec-
ním domě Slunci. K jeho 30. narozeninám 
a k uctění památky sv. ludmily, od jejíž 
smrti uplynulo 1100 let, se zde konal chari-
tativní koncert, na kterém vystoupil soubor 
opery Divadla J. K. Tyla v Plzni. Na progra-
mu bylo proslulé oratorium Svatá ludmila 
Antonína Dvořáka, kterou nastudovali šéf 
opery Jiří Petrdlík s orchestrem opery DJKT, 
sólisty Národního divadla, Sborem opery 
DJKT, Pražským smíšeným sborem, Pěvec-
kým sborem ČVUT a s Dětským sborem ope-
ry DJKT Kajetán. Koncert sklidil obrovský 
úspěch. Během večera byly předány Ceny 
Slunce Kateřině Brožové a lucii Silkenové.  

Také třetí akce k 30. výročí se zdařila. 
V pátek 10. září se konal Den se Sluncem 

Za dobu fungování školy Slunce jí prošlo více jak 500 žáků se 
zdravotním postižením. To už si zaslouží pořádnou oslavu.  
My jsme je měli rovnou tři a pořádně veliké. 

PaedDr. 
Blanka 

Dvořáková,
ředitelka 

 Více fotek a videa z oslav najdete na našem facebooku: 

fb.com/slunceinfo

Žáci si připravili představení 
na téma Cesta kolem světa

Křest kalendáře

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

Září BylO Ve ZNAMeNí OSlAV  
30. výročí založení Slunce

v areálu Botani-
ka v Horním Be-
zděkově. Začal 
charitativním 
golfovým tur-
najem a po-
kračoval pro-
gramem pro 
děti, na který se sjely 
všechny pobočky naší školy. S hvězdný-
mi hosty jsme pokřtili nový sluneční kalen-
dář. Odpoledne jsme vyhlásili vítěze golfo-
vého turnaje, předali ceny a šli se pobavit 
na skvělý koncert, který trval téměř tři 
hodiny, a který roztančil a rozezpíval celý 
sál. Den se povedl na výbornou a uzavřel 
tak sérii akcí, kterými jsme si připomněli 
a oslavili výročí. Děkujeme všem, kteří jste 
přišli. My se teď plni elánu vrháme do nad-
cházející třicítky a do další práce. 

Blanka Dvořáková, Petr Bendl 
a Monika Granja při otevření 
environmentální zahrady

Koncert 
v Obecním 
domě

Auto pokřtila senátorka 
Adéla Šípová

 

Radost z opravené 
stoličky

Oblíbená je práce 
s keramickou hlínou
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Zpravodaj

„O závažné nemoci a smrti 
je těžké nejenom mluvit, 
ale i psát. I když se s nimi 
občas setkáváme, každá 
nová zpráva o nich nás 
zastihne nepřipravené. 
Víme sice, že jsou součás-
tí života, ale na těžkou 
nemoc nebo smrt někoho 
z našich blízkých se 
jednoduše připravit nedá. 
Vždy nás zaplaví vlnou 
emocí, se kterými se 
každý musíme nějak vypořádat. A není to leh-
ké! Čeká nás Památka zesnulých a s mnohými 
z nás emoce v tuto dobu také silně "cloumají". 
Bylo to tak vždy? Keltové na přelomu října 
a listopadu oslavovali konec roku Samhain. 
Keltský rok totiž začínal 1. listopadu a končil 
31. října a Keltové věřili ve zvláštní moc konce 
roku - stíraly se hranice mezi světem živých 
a mrtvých. Duše zesnulých mohly navštěvovat 
zemský povrch a živí mohli navštívit podsvětí. 
Později se začaly prolínat keltské svátky s řím-
skými a nakonec i s křesťanskou slavností Všech 
svatých. V Irsku vznikl Předvečer všech svatých 
(All Hallows' Eve) - slaví se v předvečer, zřejmě 
na základě židovského zvyku slavení svátků 
od předchozího večera. V tomto období si 
připomínáme zesnulé v různých místech světa. 
V Mexiku se koná Diá de muertos s průvodem 
plným barevných masek a hudby, v anglosas-
kém světě Halloween spojený s koledováním 
a převlékáním do hrůzostrašných kostýmů, 
u nás Památka zesnulých - Dušičky. I když se 
v různých částech světa vzpomínka na naše 
zesnulé koná trochu jinak, všude je příležitostí 
připomenout si a oslavit životy našich blízkých, 
kteří jsou již "na té druhé straně". Každý z nich 
se stal významnou součástí našich životů. Každý 
z nich náš život nějakým způsobem ovlivnil a ať 
už si zesnulé připomeneme tradiční návště-
vou hřbitova a zapálením svíček, mexickým 
průvodem, anebo anglosaským koledováním 
a vyřezáváním svítilny z dýně, je to příležitost 
jim za to poděkovat a třeba i trochu vynadat. 
Bez nich bychom ale nebyli 
těmi, kterými jsme. Všichni 
jsme po někom pozůstalí 
a všem nám proto přeji hod-
ně, hodně sil. Držte se!
  Váš

Jakub Dvořák,
ředitel školy

ÚVODNí SlOVO 

Další náhradní termín Afriky

Službu sociálně terapeutické dílny pro-
vozujeme v Centru služeb Slunce všem 
v Pražské ulici u autobusového nádraží, 
ale také v odloučeném pracovišti v luční 
v Unhošti. I v dnešní době, která není 
vůbec jednoduchá a přináší spíše staros-
ti, než radosti, se nenecháme v luční 
umořit, ba naopak. Děje se toho pořád 
dost, abychom se mohli společně radovat 
z různých aktivit. 

Předně jsme začali jezdit na koně do Do-
mova dobré vůle v Nouzově. Klientům se 
kontakt se zvířaty a především projížďky 
velice líbí. Relaxační jízdy  na koních or-
ganizuje Slunce pro dospělé uživatele 
a děti ze školy. Nyní v době mimořádných 
opatření je aktivita přerušena, těšíme se, 
až v ní budeme zase pokračovat.

Uživatelům nabízíme širokou škálu činností, jejichž cílem  
je rozvoj pracovních návyků a dovedností.   Text: Lukáš Dvořák, aš

Z důvodu mimořádných opatření vyhlášených 
vládou jsou uzavřena také divadla a muselo 

se znovu přesunout již jednou přeložené be-
nefiční představení Afrika pro Slunce. Novým 
termínem je středa 2. prosince 2020. Pevně 

věříme, že v prosinci se již situace zklidní 
a my se budeme moci v divadle sejít. Všem, 
kteří jste si vstupenky 

s certifikátem za-
koupili, děkujeme 

za pochopení 
a trpělivost.

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

"ZRUČNí Z lUČNí"
pokračují v aktivitách

Děti ze tří stochovských tříd využily krásy 
podzimu a společně vytvořily podzimní 
výzdobu. Nebály se u toho použít i tavnou 
pistoli. U tvoření si připomněly, co znamená 
podzimní rovnodennost, poznávaly druhy 
stromů, podzimní plody a květiny. Výsledek 
společné práce zdobí vstup školy. 

Také druhá naše škola si vyzdobila dvorek podzimní 
výzdobou, které vévodí krásná velká dýně.

Podzimní tvoření Stochov

S klienty také často pracujeme v díl-
ně, kterou v luční máme. Našim posled-
ním opraveným kouskem je původně se 
rozpadající stolička. S podporou zvládli 
klien ti renovaci samostatně - rozebrání, 
odbarvení, broušení, složení, lepení a la-
kování... A výsledek není vůbec špatný! 
Věnujeme se také oblíbené terapeutické 
činnosti práci s keramickou hlí-
nou. U klientů rozvíji fantazii, 
tvořivost, posiluje trpělivost 
i motoriku. A protože máme 
plno jablek ze zahrady školy, 
rozhodli jsme se je zpracovat 
a připravit si křížaly ve skořici. 
Je to lahůdka.

Z luční vám přejeme zdraví a pevné 
nervy, dostatek energie a dobré nálady. 

 Na výrobě dekorace se  
podíleli všichni žáci

Zařízení Slunce v roce 2017 

KladnoStochov

Horní
Bezděkov

Kyšice

Unhošť
Nouzov

Lány

Praha

15. 31
12.
10.

výročí založení  
Nadačního fondu 
Slunce pro všechny

stěžejních  
charitativních  
akcí

výročí založení  
Centra služeb  
Slunce všem

výročí založení  
mateřské školy Slunce 
v Horním Bezděkově

Nadačního fondu 
Slunce pro všechny 313131Za dobu existence  

NF rozdělil finanční  
a materiální dary  
v hodnotě přes 

30 milionů Kč
Koncert pro Slunce 
v Obecním domě  
vynesl 

716 638 Kč

Centrum služeb Slunce všem

38

37

33

22

20

48

Počet uživatelů Věkový průměr

38

33

80

35

47

35

chráněné bydlení

denní stacionář

pečovatelská služba

osobní asistence

odlehčovací služby

sociálně  
terapeutické dílny 

SPC a PPP

913 320

Škola Slunce

základní škola Unhošť

praktická škola Unhošť

základní škola Stochov

mateřská škola

46
29 28

10

Počet žáků

Počet klientů

speciálně pedagogické  
centrum

pedagogicko-psychologická  
poradna

Vize: 
Každý člověk je plnohodnotným  

členem společnosti a vede  
spokojený život.

Mise: 
Vzděláváme, vychováváme 

a podporujeme děti a dospělé v průběhu 
celého jejich života. Pomáháme hledat 

potenciál jít svou vlastní cestou a uplatnit 
se ve společnosti. Široké veřejnosti 
ukazujeme, že každý má své místo 

na slunci.

1. 9. >> Založena pedagogicko-
     -psychologická poradna

>> Ředitelem školy Slunce
     se stal Jakub Dvořák

Příspěvek do veřejné 
sbírky během 12 Pečení 
pro dobrou věc byl za 
koláče a pečivo 

115 287 Kč

14x
13x na TV Barrandov (Naše zprávy) 
1x v České televizi (Sama doma)

bylo 
Slunce  
v televizi

650
fotek bylo nafoceno  
pro kalendář Slunce 2018

Největší příspěvek za koláče  
při Pečení pro dobrou věc14 439 Kč

ŘÍJEN

Realizované projekty
nová kuchyňská linka v chráněném 
bydlení

rekonstrukce kanceláře zástupkyně 
ředitele ve škole Unhošť

nová malba a podlahy ve škole 
Unhošť

nová králíkárna na minifarmě 
na Luční

nový skleník na Luční

cvičební stroje na zahradě školy 
v Unhošti

místnost „akvárko“ pro poskytování 
konzultačních služeb

zahraniční návštěva Ecnais

uspořádány 2 semináře SPC-PPP

1 spálená čarodějnice v DDV Nouzov

zvládnuty 4 velké rauty pro stovky lidí

ZpravodajZpravodajZpravodajZpravodajZpravodajZpravodajZpravodajZpravodajZpravodajZpravodaj
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Petr Brukner v knize / 21

název / číslo:  
petr Brukner v knize / 21
Cena: 500 Kč
Věnovalo Žižkovské divadlo  
Járy Cimrmana

Knižní rozhovor s všestranným umělcem Pe-
trem Bruknerem. Znáte ho z filmů dua Smoljak 
a Svěrák i z Divadla Járy Cimrmana. Především 
je to ale písecký rodák, jenž naplňuje svůj ži-
vot rozličnými zájmy, vedle těch sportovních, 
jako je tenis, cyklistika či golf, k nim dále patří 
poslech jazzové hudby, kouření dýmek, foto-
grafování či vytváření „fóráží“.

Spolu s knihou vydražíte i kalendář Divadla 
Járy Cimrmana.
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Vstupenky  
do Divadla Bez zábradlí II. / 22

název / číslo:  
vstupenky do Divadla Bez zábradlí II. / 22
Cena: 1 200 Kč
Věnovalo Divadlo Bez zábradlí

Podruhé tady máme vstupenky do Divad-
la Bez zábradlí. Vyberte si z bohatého re-
pertoáru divadla a vyražte užít si hezký 
večer ve dvou. Voucher na dvě vstupenky 
platí až do 20. 11. 2023.

S Divadlem Bez zábradlí pořádáme oblí-
bený Vánoční tržíček DBZ a další akce. 
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název / číslo:  
Medový adventní věnec  
a kalendář / 23
Cena: 600 Kč
Věnovalo Centrum služeb 
Slunce všem

Adventní věnec, který pro aukci vyrobili lidé 
se speciálními potřebami ze Slunce. Věříme, 
že se vám líbí. 

Medové svíčky se skořicí provoní váš byt.

Společně s ním si můžete vydražit Kalendář 
Slunce 2023.

Medový adventní věnec 
a kalendář / 23
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Obraz Vinobraní / 24

název / číslo:  
obraz vinobraní / 24
Autorka: Světlana Žalmánková
Cena: 9 000 Kč
Věnovala autorka

Světlana Žalmánková je výtvarná umělkyně ex-
presivní a dynamické malby, ilustrující její bez-
prostřední pocity. Svoji práci ztvárňuje techni-
kou akrylu. Vychází z impresionismu, obdivuje 
A. Renoira a E. Degasse. Ve své tvorbě se zabývá 
malbou obrazů a grafikou.

Do aukce paní Žalmánková věnovala obraz 
s názvem Vinobraní. Velikost 50x65 cm, olej.
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Skleněná váza / 25

název / číslo:  
Skleněná váza / 25
Cena: 600 Kč
Věnovalo Centrum služeb Slunce všem

Váza byla vyrobena z ručně brouše-
ného skla. Dekor kombinuje výrazné 
a jemné řezy. Váza je střední velikosti 
zhruba 25 cm. Dekorativní váza oboha-
tí s krásnou kyticí váš stůl. 
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Vstupenky na Cimrmana 
a kalendář DJC II. / 26

název / číslo:  
vstupenky na Cimrmana  
a kalendář DJC II. / 26
Cena: 1 200 Kč
Věnovalo Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

Máme tu podruhé dvě vstupenky do vypro-
daného Žižkovského divadla Járy Cimrma-
na. A na jaké představení to bude? Nechte 
se překvapit. Zaručit ale můžeme, že to 
bude stát za to.

Součástí této položky je i ojedinělý kalen-
dář Divadla Járy Cimrmana na rok 2023.



29

Medový balíček / 27

název / číslo:  
Medový balíček / 27
Cena: 1 000 Kč
Věnoval NF Slunce pro všechny

Za medovinou George Bee stojí Jiří Bar-
toš, medovinař a včelař z Ptic. Jeho me-
dovina George Bee navazuje na bohatou 
historii medoviny a oživuje její slávu. 
V nejprestižnější celosvětové degustač-
ní soutěži Mazer Cup International 2018 
v americkém Coloradu získala 1. místo 
v kategorii komerčních výrobců v sekci 
sladkých kořeněných medovin. 

Balíček je doplněn o medové výrobky 
z chráněné dílny Slunce.

Ilustrační foto. Balíček si můžete prohlédnout 
v den aukce od 17 hodin na galerii kavárny  
Obecního domu.
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Dárkový balíček  
s porcelánem II. / 28

název / číslo:  
Dárkový balíček s porcelánem II. / 28
Cena: 2 500 Kč
Věnovali manželé Milatovi

Nádherný vánoční balíček s keramikou 
a dalšími dekoracemi.
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Umělecké dílo  
Jiřího Laštovičky II. / 29
Druhým uměleckým dílem, které do aukce věnoval 
přední český keramik Jiří Laštovička, je... to vám teď ne-
prozradíme. Přijďte se podívat na galerii kavárny Obec-
ního domu v den konání aukce v 17 hodin a po koncer-
tu si porcelán Jiřího Laštovičky můžete vydražit.

název / číslo:  
Umělecké dílo Jiřího laštovičky II. / 29
Autor: Jiří laštovička
Cena: 2 500 Kč
Věnoval autor

Na ilustračním fotu je umělec  
J. Laštovička.. Dražené umělecké 
dílo si můžete prohlédnout v den 
aukce od 17 hodin na galerii 
kavárny Obecního domu.
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Obraz O kytkách a vodě / 30

název / číslo:  
obraz o kytkách a vodě / 30
Autorka: renata knespl
Cena: 2 000 Kč
Věnoval NF Slunce pro všechny

Renata Knespl pochází z jižní Moravy, ale 
v současnosti žije v Praze, kde se věnuje 
malbě. Zásadním výrazem v jejích obra-
zech je energie barev, kterou se snaží vy-
jádřit atmosféru příběhů, míst, nebo poci-
tů. Úmyslně používá kombinace různých 
technik, čímž se snaží vyhýbat určitému 
stereotypu a zařazení

Do aukce věnovala obraz O kytkách  
a  vodě (cca 30 cm).
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Balíček Ryor II. / 31

název / číslo:  
Balíček ryor II. / 31
Cena: 2 500 Kč
Věnovala firma Ryor

Druhý balíček, který do aukce věno-
vala česká kosmetická firma RYOR. 
Nechte svou pleť hýčkat kvalitní 
kosmetikou. V balíčku najdete také 
Andělky, které vyrobili uživatelé 
Centra služeb Slunce všem. 

Dražený balíček bude dárkově zabalen.  
Můžete si ho prohlédnout v den aukce  
od 17 hodin na galerii kavárny Obecního domu.
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Obraz Evoluce / 32

název / číslo:  
obraz evoluce / 32
Autor: ladislav Jirotka
Cena: 2 000 Kč
Věnoval autor

Nabízíme vám druhý z obrazů 
Ladislava Jirotky, který vznikl 
fixkovou kresbou. 

Velikost 54 x 44 cm.
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název / číslo:  
Sacher Slunce/ 33
Cena: 1 000 Kč
Věnovalo Centrum služeb Slunce všem

Na kavárně a pekárně Slunce probíhá sociál-
ně terapeutická dílna a program zaměstná-
vání osob se zdravotním postižením.

Na chráněných pracovních místech našli 
uplatnění lidé s handicapy, kteří se v pekárně 
podílejí na výrobě sladkých zákusků a slané-
ho pečiva. Jsou nápomocni při zajišťování 
cateringových služeb. Centrum služeb Slun-
ce všem nabízí možnost náhradního plnění.

Do aukce centrum věnovalo vyhlášený dort 
Sacher, na který jsou zaměstnanci pekárny 
náležitě hrdí. Je totiž vynikající.

Sacher Slunce / 33
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Investiční mince / 34

název / číslo:  
Investiční mince / 34
Cena: 2 500 Kč
Věnovala Helena Kadlecová

Investiční mince, o velikosti 1 oz, pojmenovaná  Wiener 
Philharmoniker je vydávána od r. 1989 a je ražena rakous-
kou státní mincovnou MUNZE Osterreich AG ve Vídni. 
Svým designem oslavuje Vídeňský filharmonický orchestr, 
který je považován za jedno z nejlepších hudebních těles 
na světě. Je to nejoblíbenější evropská stříbrná investč-
ní mince, která je v dnešní době jedna z nejžádanějších. 
Mince je ražena z vysoce ryzího stříbra 999/1000 a její 
hodnota drahého kovu výrazně převyšuje její uváděnou 
nominální hodnotu.

Na lícní straně jsou zobrazeny velké varhany ve Zlatém 
sále vídeňského Musikvereinu, sídle Vídeňské filharmonie 
a na rubu jsou nástroje Vídeňské filharmonie. Součástí 
aukce je i kniha.
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Vstupenky  
do Divadla Na Jezerce / 35

název / číslo:  
vstupenky do Divadla na Jezerce / 35
Cena: 1 200 Kč
Věnovalo Divadlo Na Jezerce

Komedii, v níž zářil Vlasta Burian, Lubo-
mír Lipský, Jan Hrušínský a aktuálně je 
Charleyovou tetou na Jezerce Petr Va-
cek, můžete vidět v Divadle Na Jezerce 
v pražských Nuslích.

V aukci nabízíme dva lístky na před-
stavení na 28. prosince 2022. Stačí si 
vstupenky vydražit a užít si pěkný večer 
v milé společnosti.
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Velký dřevěný 
anděl / 36

název / číslo:  
velký dřevěný anděl / 36
Cena: 800 Kč
Věnoval NF Slunce pro všechny

Doplňte svou vánoční výzdobu 
o velkého dřevěného anděla. Bude 
výrazným dekoračním prvkem 
vašeho interiéru. Výška anděla je 
zhruba 40 cm.
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Set vánočních ozdob 
a kalendář / 37

název / číslo:  
Set vánočních ozdob a kalendář/ 37
Cena: 1 000 Kč
Věnoval NF Slunce pro všechny

Jsou barvy vašich Vánoc červená, zlatá 
a stříbrná? Pak neváhejte a vydražte si 
velký luxusní set 24 kusů skleněných oz-
dob na vánoční stromek. 

Součástí položky je také sluneční kalen-
dář pro příští rok.
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Dekorace Strom života / 38

název / číslo:  
Dekorace Strom života / 38
Cena: 800 Kč
Věnoval NF Slunce pro všechny

Dekorativní dřevěný panel Strom života 
je veliký zhruba 27 cm a vyřezaný z ma-
sivního dřeva. Strom života vyjadřuje vzá-
jemnou propojenost všeho ve vesmíru.
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název / číslo:  
vánoční cukroví a ozdoby / 39
Cena: 1 000 Kč
Věnoval Nadační fond Slunce pro všechny

Vyhlášené cukroví, které upekli v chráněné 
pekárně Slunce, nabízíme s třemi skleně-
nými kouličkami na vánoční stromek. 
Vydražit si můžete půlkilovou krabičku 
poctivého domácího cukroví. 

Na Kavárně a pekárně Slunce v Unhošti 
probíhá sociálně terapeutická dílna a pro-
gram zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením. Přijeďte někdy do Kavárny 
Slunce posedět u kávy a zákusku.

Vánoční cukroví  
a ozdoby / 39
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Vína s dílem  
Světlany Žalmánkové / 40

název / číslo:  
vína s dílem Světlany Žalmánkové / 40
Autorka: Světlana Žalmánková
Cena: 1 200 Kč
Věnovala autorka

Dárkový balíček dvou lahví vína s etiketami obrazů vý-
tvarné umělkyně Světlany Žalmánkové je poslední po-
ložkou naší aukce. O to víc je položkou nadmíru zajíma-
vou. Vychutnejte si Ryzlink rýnský a Zweigeltrebe rose.

Na zdraví!
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Výňatek z aukčního řádu
1. Aukci (dražbu) nabízených předmětů provádí NDP CZ s.r.o., 
140 00 Praha 4, Nuselská 112/19 na žádost vlastníků dražených 
předmětů. Průběh aukce se řídí ustanoveními Občanského záko-
níku, zákona o dražbách mimo výkon rozhodnutí a předpisů sou-
visejících.
2. Termín výstavy dražených předmětů a aukce určí aukční vyhláš-
ka, kterou pořadatel vydá nejpozději dva týdny před termínem 
aukce.
3. Dražitelem (kupujícím) může být občan České republiky a práv-
nická osoba mající sídlo na území České republiky. Dražitelem ne-
smí být vlastník věci (prodávající) a osoba konající aukci (aukční 
komisař) a nikdo nesmí dražit pro tyto osoby.
4. Pořadatel zajistí při aukci vyvolání předmětu jeho pořadovým 
číslem a stručným popisem spolu s vyvolávací cenou předmětu.
5. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím 
zálohovaného dražebního čísla. O pořadí příhozů rozhoduje osoba 
pověřená konáním aukce (aukční komisař). Nejnižší příhoz činí 
10,- Kč. Dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy.
6. Pokud přes dvojí vyzvání aukčního komisaře není učiněn příhoz 
vyšší než poslední nejvyšší podání, oznámí aukční komisař ještě 
jednou poslední platné nejvyšší podání, číslo dražitele, který toto 
podání podal a předmět v uvedené dosažené ceně přiklepne uve-
denému číslu. Přiklepnutím se z dražitele stává vydražitel.
7. Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou v dražební míst-
nosti.
8. Pořadatel aukce je oprávněn v průběhu aukce zařazovat pře-
stávky. Vydražitel je povinen uhradit vydražený předmět v nejbliž-
ší přestávce hotově. V případě, že již do konce aukce není žádná 
přestávka, je vydražitel povinen uhradit vydražený předmět do 20 
minut po ukončení aukce (odklepnutí poslední položky aukce).
9. V případě, že vydražitel neuhradí přiklepnutou věc podle bodu 

6. a 8., považuje se věc za nevydraženou a pořadatel ji může zařa-
dit do aukce znovu. Nezaplacení vydražené položky je považováno 
za hrubé porušení aukčního řádu se všemi důsledky.
10. Vydraženou a zaplacenou věc může vydražitel vyzvednout 
ihned po jejím zaplacení nebo ji může deponovat u pořadatele 
a vyzvednout do 20 minut po ukončení aukce.
11. Aukce je anonymní a draží se zálohovanými dražebními čísly. 
Výše zálohy je 500,- Kč za číslo. Po odevzdání čísla je záloha draži-
teli vrácena. V případě, že číslo vydražilo věc a nezaplatilo ji, má 
vedoucí aukce právo zjistit totožnost držitele. V tomto případě je 
dražitel povinen předložit průkaz totožnosti. Dražitel je povinen 
vrátit číslo do 20 minut po skončení aukce.
12. Námitky proti průběhu dražby a případnému přiklepnutí věci 
musí dražitel uplatnit přímo v sále po přiklepnutí příslušné polož-
ky, proti níž námitky směřují. Na později uplatňované námitky 
nebude brán zřetel.
13. Na požádání vydražitele vydá pořadatel vydražiteli osvědčení 
o nabytí věci v aukci, které musí obsahovat pořadové číslo položky 
dle katalogu, popis věci a dosažnou cenu za položku, datum aukce 
a podpis zástupce pořadatele.
14. V průběhu aukce i výstavy dražených předmětů jsou účast-
níci aukce a výstavy povinni podřídit se opatřením podniknutým 
na ochranu dražených předmětů a pořádku.
15. Při hrubém porušení aukčního řádu má vedoucí aukce právo 
rozhodnout o propadnutí zálohy na dražební číslo ve prospěch po-
řadatele aukce.
16. Písemné limity se přijímají na základě individuálně sjednaných 
podmínek pouze po osobní prohlídce limitovaných předmětů limi-
tářem a podepsání smlouvy o zastupování v aukci.
17. Reklamace vad vydražených předmětů se řídí reklamačním 
řádem NDP CZ s.r.o., Nuselská 19.



Více se o činnosti zařízení Slunce dozvíte na webu

www.slunce.info

nebo na fb.com/slunceinfo

Nadační fond  
Slunce pro všechny

pražská 118 
273 51 kyšice

Tel.: 603 256 646 
e-mail: slunce@slunce.info 

Web: www.slunce.info


