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HANDICAP CENTRA SRDCE PODĚBRADY A  
 Speciálního domova mládeže SPMP Chotěšice, 

které pomáhají lidem se zdravotním, zejména mentálním postižením vést kvalitní a 

plnohodnotný život. 
 

 Cílem naší práce je pomoci a podpořit lidi s handicapem kvalitně trávit volný čas, předcházet jejich sociálnímu 

vyloučení a pomoci jim v maximální možné míře psychický, fyzický a sociální rozvoj a umožnit tak našim klientům 

zapojit se dle svých možností a schopností do společenského života. 

 

                                                               

 

Prosím, pomozte nákupem výrobků této dílny umožnit rozvoj a podporu dětí i dospělých klientů s mentálním 

postižením v jejich práci i radosti, že můžou být takto užiteční a připravit pro nás krásné a kvalitní výrobky. 

 

 

 
 

Adventní svíčky ( svíčky do 
adventního věnce ) 

1ks – 10Kč  



 

Svíčky na vánoční stůl, leskem 
postříbřené – sněhové vločky ( 

asi i plovoucí) 
1ks - 20 Kč 

                                 

Košíček se 3 malými mýdly-
žluté růže 

1ks – 50 Kč 

 

Různé druhy vonných mýdel 
se speciálními přísadami 

1ks – 25 Kč 



 

Různé druhy vonných mýdel, 
růžička, čtyřlístek, srdíčko ( 15 

Kč ) 
 

1ks – 20 Kč 

                                     

Různé druhy vonných mýdel, 
srdíčko 

 
1ks – 15 Kč 

        

Různé tvary vánočních svíček, 
Stromeček, lentilka, košík, úl 

 
1Ks – 60,40,55,45 Kč  



 

Různé tvary větších vánočních 
svíček, 

hvězdice, babylonská věž, 
hranolová věž, tvarový hranol, 

kostelík 
 

1Ks – 70,70,55,70,65 Kč 

 

Různé tvary menších bílých 
svíček, 

Kužel, větší krychle, menší 
koule, větší koule, menší 

krychle 
 

1Ks - 35,55,30,35,30 Kč 

       

Velké vánoční svíčky zelené: 
Tvarový hranol, babylonská 

věž, hvězdice, kostelík, 
střecha, krychle 

 
1Ks – 70,70,70,65 

55,55 Kč 



 

Velké vánoční svíčky červené: 
Babylonská věž, kostelík, 

hvězdice, kostelík, hranol, 
střecha, lentilka 

 
1Ks – 70,65,70,55 

55,40 Kč 

 

Různé druhy lázeňských 
koupelových solí: 

Balení malé: 
1ks – 55 Kč 

Balení velké: 
1ks – 80 Kč 

 

 

                        

Vánoční balíček, který 
obsahuje koupelovou 

lázeňskou sůl, mýdlo a svíčku 
Barva oranžová 

 
1ks – 150 Kč 



                     

Vánoční balíček, který 
obsahuje koupelovou 

lázeňskou sůl, mýdlo a svíčku 
kostelík 

Barva oranžová 
 

1ks – 175 Kč 

                      

Vánoční balíček, který 
obsahuje koupelovou 

lázeňskou sůl, mýdlo růžička a 
svíčku hranol 
Barva červená 

 
1ks – 155 Kč 

                    

Vánoční balíček, který 
obsahuje koupelovou 

lázeňskou sůl fialová, mýdlo 
růžička fialová a svíčka kulatá, 

barva červená 
 

1ks – 155 Kč 



                    

Vánoční balíček, který 
obsahuje koupelovou 

lázeňskou sůl, mýdlo růžička 
bílá a svíčka hranatá velká a 

malá, 
barva modrá 

 
1ks – 190 Kč 

                    

Vánoční balíček, který 
obsahuje malou koupelovou 

lázeňskou sůl, 2x mýdlo 
růžička zelená a svíčka 

střecha, 
barva zelená 

 
1ks – 190 Kč 

 

Prosím, vánoční zboží Handicap Centra Srdce Poděbrady objednávejte u  

                                              paní  Jitky Šindelářové 

                   tel.: +420 325 613 362, mobil: +420 727 954 051 

Nebo na mailu:                             dilna@hcsrdce.cz 

Podívejte se na náš web: http://www.hcsrdce.cz 

 


