
 

KATALOG VÝTVARNÉ TVORBY 

DĚTÍ Z LETNÍHO DOMU 

 

Tvoření je jedním ze základních způsobů lidského vyjádření. 

 

Do rukou se Vám dostává katalog obrázků, které byly vytvořeny na 

pobytech s Letním domem již před mnoha lety. Jejich společným 

motivem je příběh. Obrazy reagují na známé příběhy, se kterými jsme 

na pobytech pracovali. Jsou také výpovědí o hledání vlastního příběhu, 

kterému rozumím, který mi dává smysl. Všichni autoři jsou dnes již 

dospělí lidé, kteří žijí svůj samostatný život. Letní dům jim byl po boku 

mnoho let a doprovázel je na jejich často klikaté cestě hledání svého 

místa ve světě, naplňování vlastního životního příběhu. 

 

Obrazy jsme veřejnosti představili v roce 2002 v rámci výstavního 

cyklu Cestou domů. Několik let pak tiše vyčkávaly na svůj čas, aby se 

během stěhování Letního domu ukázaly ve své plné kráse a získaly 

srdce někoho z Vás. Nabídku obrazů nebudeme rozšiřovat. 

 

 

název: ANDĚLÉ (č. 1) 

autor: Nikola 

rozměr: 53 cm x 47 cm 

 



 

název: TEMNÝ PRAMEN (č. 2) 

autor: Sabina 

rozměr: 46 cm x 36 cm 

 

název: TEMNÝ PRAMEN (č. 3) 

autor: Dominika 

rozměr: 36 cm x 46 cm 

 

název: TEMNÝ PRAMEN (č. 4) 

autor: Sandra 

rozměr: 46 cm x 36 cm 

 

název: TEMNÝ PRAMEN (č. 5) 

autor: Ema 

rozměr: 36 cm x 46 cm 



 

název: BÁJE O PERSEFONĚ (č. 6) 

autor: David 

rozměr: 46 cm x 36 cm 

 

název: BÁJE O PERSEFONĚ (č. 7) 

autor: Rudolf 

rozměr: 46 cm x 36 cm 

 

název: HADÍ NEVĚSTA (č. 8) 

autor: Simona 

rozměr: 46 cm x 36 cm 

 

název: HADÍ NEVĚSTA (č. 9) 

autor: Simona 

rozměr: 46 cm x 36 cm 



 

název: PŘÍBĚH O GLEŠTINOVI (č. 10) 

autor: Alžběta 

rozměr: 38 cm x 31 cm 

 

název: PŘÍBĚH O GLEŠTINOVI (č. 11) 

autor: Kateřina 

rozměr: 38 cm x 31 cm 

 

„Červená barva znamená dobré bytosti,  

černá špatné. Modrá je moře.“ 

 

 

název: PŘÍBĚH O GLEŠTINOVI (č. 12) 

autor: Jana 

rozměr: 50 cm x 40 cm 



 

 

 

 

název: MŮJ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH (č. 13) 

autor: Sandra 

rozměr: 36 cm x 27,5 cm 

 

název: RADOST (č. 14) 

autor: Sandra 

rozměr: 39 cm x 54 cm 



 

název: STRÁŽNÝ ANDĚL (č. 15 a 16) 

autor: Ema 

rozměr: 27 cm x 36 cm 

 

název: STRÁŽNÝ ANDĚL (č. 17) 

autor: Bětka 

rozměr: 36 cm x 27 cm 

 

název: STRÁŽNÝ ANDĚL (č. 18) 

autor: Nikola 

rozměr: 27 cm x 36 cm 

 

název: STRÁŽNÝ ANDĚL (č. 19) 

autor: Terezka 

rozměr: 27 cm x 36 cm 



 

 

název: ŽIVLY – VODA (č. 20) 

autor: Dagmar 

rozměr: 47,5 cm x 35 cm 

 

název: ŽIVLY – VODA (č. 21) 

autor: Renata 

rozměr: 47,5 cm x 35 cm 

 

 

název: NENÁVIST, ŠTĚSTÍ, LÁSKA, 

MÍR, ROZBOUŘENÍ (č. 22) 

autor: Emil 

rozměr: 52 cm x 42 cm 



 

 

název: MUZIKOMALBA (č. 23) 

autor: Tomáš 

rozměr: 30 cm x 25 cm 

 

název: MUZIKOMALBA (č. 24) 

autor: Nikola 

rozměr: 37 cm x 31,5 cm 

 

 

 

obraz vznikl po relaxační práci s tělem 

název: BEZ NÁZVU (č. 25) 

autor: Tomáš 

rozměr: 42 cm x 31,5 cm 

 



 

název: MOŘE (č. 26) 

autor: Mirek 

rozměr: 47,5 cm x 34,5 cm 

 

název: MOŘE (č. 27) 

autor: Nikola 

rozměr: 47,5 cm x 34,5 cm 

 

 

název: MOŘE (č. 28) 

autor: Patrik 

rozměr: 35,5 cm x 26,5 cm 

 

 

 



 

název: pohádka O LÁSCE K VELIKÉMU STROMU (č. 29) 

autor: Mirek 

rozměr: 29 cm x 37 cm 

 

název: pohádka O LÁSCE K VELIKÉMU STROMU (č. 30) 

autor: Kateřina 

rozměr: 26,5 cm x 34 cm 

 

 

název: pohádka O LÁSCE K VELIKÉMU STROMU (č. 31) 

autor: Robin 

rozměr: 29 cm x 37 cm 

 

 

 



 

název: MANDALA (č. 32) 

autor: kolektiv autorů 

rozměr: 145 cm x 205 cm 

 

název: MANDALA (č. 33) 

autor: kolektiv autorů 

rozměr: 145 cm x 205 cm 

 

název: MANDALA (č. 34) 

autor: kolektiv autorů 

rozměr: 145 cm x 205 cm 

 

název: MANDALA (č. 35) 

autor: kolektiv autorů 

rozměr: 145 cm x 205 cm 



 

 

název: MANDALA (č. 36) 

autor: kolektiv autorů 

rozměr: 145 cm x 205 cm 

 

 

Letní dům, z. ú. 

Vyšehradská 423/27 

Praha 2, 128 00 

www.letnidum.cz 

406 406 406/0300 

 

název: BEZ NÁZVU (č. 37) 

autor: neznámý 

rozměr: 64,5 cm x 47,5 cm 


