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JE JEDNODUŠŠÍ…. 
 

Je před námi čas letních prázdnin, dovolených či alespoň odpočinku. 

Doufám, že se nám ho všem alespoň v malé míře dostane. A je dobře 

se na to těšit. Byť na malé chvíle letních večerů, nebo na krásná letní 

rána. I bubnující déšť do oken může mít svou poezii. Kolik jen může 

vyvolat vzpomínek, kolik oken v životě nám může připomenout. Do-

přejme si i chvíle „letních rozjímání“, chvílí zastavení, v nichž do-

přejme rozvinout se té či oné myšlence. 

V této souvislosti bych vám rád nabídl text Alessandra Pronzata 

z knihy 365 Provokujících inspirací. Snad se k našemu letnímu pře-

mýšlení hodí. Autor se zamýšlí nad tím, že některá snaha volit to 

jednodušší nás může vzdalovat od skutečně potřebných a pravdivých 

věcí. Posuďte sami: 

Je jednodušší křičet než říci to pravé, pravdivé a procítěné slovo, 

které se dotkne srdce. 

Je jednodušší mlátit do velkého bubnu než rozeznít tajnou strunu 

skrytou hluboko v člověku. 

Je jednodušší zářit než osvěcovat. 

Je jednodušší shromažďovat peníze pro šíření Boží slávy než pře-

dávat lidem touhu po Bohu. 

Je jednodušší udělat dojem, předvádět se než se pro něco nasadit. 

Je jednodušší klást podmínky, třeba citovým vydíráním, strachem 
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nebo zájmy než dopřát pocit svobody. 

Je jednodušší dělat senzaci, podívanou než žít obyčejnou každo-

dennost. 

Je jednodušší zorganizovat masové setkání a udělat mu pořádnou 

reklamu než doprovázet a podpírat jednotlivce na jeho namáhavé 

cestě. 

Je jednodušší blahosklonně ukazovat bližnímu směr cesty než ho 

diskrétně doprovázet na cestě hledání. 

Možná bychom v nich našli něco, co se hodí na nás. To jednodušší 

bývá mnohdy nedokončené, lehkomyslné. Jindy se míjí účinkem a 

my marníme (mrháme), ač si vše přejeme usnadnit, energii a čas. 

Nedávno jsem slyšel malou legendu. Do nebe přišel jeden muž. U 

nebeské brány ho zastaví anděl a říká mu: „Ukaž mi své rány.“ „Rá-

ny?“ odvětí s překvapením muž, „žádné nemám!“ Anděl na to: „To ti 

nikdy nepřišlo, že o některé věci je potřeba se přičinit?“  

Možná bychom rádi, kdyby náš život probíhal bez námahy a hladce. 

Ale nebyl by takový život jen pouhou fikcí, přáním?  

Přejme si plnost života. Už na této zemi. Plnost, která přináší krásu, 

jak to vidíme na Božím díle stvoření. Úsilí ptáků vyvést a nakrmit 

mladé, odvaha rostliny zvedat asfalt, majestátnost živlů, která ohro-

mí, ale nechce se předvádět, podmanivost Luny, jejíž krása je ze 

světla Slunce, řád i krása nebeských těles, která nezná vychloubání, 

jen poslušnost Tvůrci … 

Možná si řeknete: Nebylo by jednodušší si tím neplést hlavu a nezdr-

žovat se tím? Ale nebyli bychom o něco chudší? 

Krásné letní dny přeje 

 

Aleš Ligocký 
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VŠEOBECNÝ ÚMYSL CHARITY 
 

 

Za ukončení války. 
 
 

 
 

 KONKRÉTNÍ ÚMYSLY 
 

 Za pomoc Ducha Svatého při volbě nového biskupa pro 
diecézi 

 Kéž dokážeme být pravdiví k ostatním i sami k sobě. 

 Kéž neposuzujeme druhého člověka podle národnosti, ale 
podle jeho potřeb. 

 Za osoby, které se nevědomky staly obětí komerčního 
zneužití, obětí podvodných podomních prodejců s energi-
emi, obětí trestného zadlužení (bílí koně), nebo které se 
dostaly do potíží pouhou neznalostí svých zákonných po-
vinností vůči úřadům. 
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SLAVÍME… 
 

 
 
 
 
 
 
Charita Bohumín si v letošním roce připomíná 25. výročí svého založe-
ní. Než velké oslavy, tak bychom se rádi pomyslně otočili a zhodnotili ty 
roky práce. Když jsem četla úvodník pana Aleše Ligockého, říkala jsem 
si, že je to přesně tak. Nejsme organizace, která je příliš viditelná, ale 
je-li problém, jsme tu. Nekřičeli jsme, ale pravé slovo v pravý čas často 
vedlo k tomu, že se organizace posouvala ve vývoji. Nic nám „nepadalo 
do klína“, každý úspěch jsme museli odpracovat. A když se něco nedaři-
lo, říkali jsme si, že kdyby to bylo jednoduché, tak si to nezasloužíme. A 
když byl například nedostatek personálu či peněz, měli jsme důvěru. 
Mockrát se potvrdilo, že jsme milováni a charitní dílo je požehnané.  
A vždy u tohoto díla byli ti „správní lidé“. Se srdcem na pravém místě, 
s rukama připravenýma k práci a hlavou připravenou pro plánování, 
posun a rozkvět Charity Bohumín. 
 
Rádi bychom Vám některé postupně připomněli: 

 
Ing. Kristina Stoszková 
 
Do Charity Bohumín nastoupila v dubnu 
1998 na pozici ekonomky. Od února 
1999 se ujala funkce ředitelky Charity 
Bohumín, tu vykonávala do března 2008. 
Poté přešla do Ostravy na Diecézní chari-
tu ostravsko-opavskou, kde zastávala 
pozici „vedoucí útvaru sociálně zdravot-
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ního“ a okolo roku 2014 jí přibyla pozice „zástupkyně ředitele pro ob-
lastní Charity“. Od července 2019 je, jak sama říká, spokojenou důchod-
kyní. Od října 2019 (dosud) vypomáhá Charitě Bohumín jako pomocná 
účetní. 
 
 
Kristo, 21 let jsi pracovala pro Charitu, shledáváš změny v Charitě 
"kdysi" a "dnes"?  

Charita, podobně jako všechno kolem nás, podléhá vývoji a změnám. A 
je to dobře, neboť změny jsou atributem života. V r. 1998, kdy jsem do 
Charity Bohumín nastoupila zhruba rok po jejím vzniku, probíhal 
v oblasti sociálně zdravotních služeb docela živelný vývoj. Každý dělal, 
co mohl, kam ho srdce či potřeby táhly a prostředky dovolily. Pracovali 
jsme s nadšením, ale i s častým tápáním, učili se „za pochodu“ - od o 
pár let zkušenějších Charit i z vlastních chyb. Dnes je vše v prostředí 
služeb lidem v nouzi docela přesně nalinkováno zákony, předpisy, do-
tačními podmínkami atd., pro nějakou improvizaci zbývá velmi málo 
prostoru. Charita při dodržování všech těchto vnějších podmínek nesmí 
však rezignovat na vlastní etický kodex, který definuje hodnoty, na 
nichž je od začátku postavena. V nich má vynalézavé srdce a ruka 
ochotná k pomoci své stálé místo. 

V čem je (nebo by měla být) práce v Charitě jiná od ostatních zaměst-
nání? 

Práce v Charitě by měla souznít s vnitřním nastavením člověka, s jeho 
základní životní orientací na dobro druhého (v Církvi to nazýváme „lás-
kou k bližnímu“ – CARITAS). Vše ostatní může získat vzděláváním a pra-
xí, pokud však chybí toto základní směřování, nelze jej ničím nahradit. 
Bez něj se práce v Charitě přestává lišit od ostatních zaměstnání. 

Hraje podle tebe roli, zda je personál Charity složen z křesťanů? 
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Myslím, že v charitních službách hraje roli hlavně to, zda pracovníci věří 
ve smysl své práce, že slouží Dobru, které má moc vítězit nad zlem. 
Taková víra má pochopitelně velmi blízko k víře v křesťanského Boha a 
je žádoucí, aby alespoň část personálu vnášela křesťanský pohled na 
člověka a svět. Jsou tak více vnímaví i pro duchovní potřeby svých klien-
tů, kteří často právě s tímto očekáváním do Charity přicházejí. 

Je nějaké motto nebo základní princip, kterým ses řídila ve svém pra-
covním/osobním životě? 

Udělej, co můžeš, a Bůh doplní, co nemůžeš. 

Teď jsi v důchodu, jak si užíváš volný čas? 

Důchod je pro mne krásnou životní etapou, kdy mohu dělat více to, co 
chci, a méně to, co  musím. Dělím tedy svůj čas mezi domácnost a rodi-
nu – zejména vnoučátka, mezi Charitu, farnost, své záliby...  Mohu ob-
divovat přírodu (nejčastěji tu na vlastní zahradě), číst dlouho odkládané 
knížky, sledovat zajímavé pořady, podcasty apod. A jako správná dů-
chodkyně stále něco nestíhám :-) 

Co bys vzkázala pracovníkům Charity Bohumín/čtenářům? 

Nemohu vzkázat nic moudřejšího než to, co nám vzkázal apoštol Pavel 
v 1. listu do Korintu – jak rozumět pojmu „láska“: „Láska je trpělivá, 
laskavá, nezávidí, nevychloubá se a není domýšlivá. Láska nejedná ne-
čestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Ne-
má radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje coko-
liv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.“ Kéž je Charita 
místem, kde se tyto příznaky lásky vyskytují v obzvlášť hojné míře! 

Děkuji za rozhovor.  
Lucie Fábryová 
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 CO JE NOVÉHO V NAŠICH DOMOVECH 
 

Charitní dům pokojného stáří sv. Františka 

 
Jarní výlet za zmrzlinou 
Po dlouhém chladném a chmurném zimním počasí, jsem mohla naše 
klienty vzít na procházku po okolí, spojenou se zastávkou na zmrzlinu. 

Po nezbytných přípravách (kontrola vozíčků, nafoukaných kol, dobrého 
oblečení… ) jsme mohli konečně vyjet. Klienti si slunného počasí uží-
vali a byli spokojeni. Vyrazili jsme od charitního domu přes faru až 
k místnímu obchodu, kde si klienti zpestřili vyjížďku první letošní zmrz-
linou, na které si velice pochutnali. 

Z nabízených příchutí se největší oblibě těšila jahodová a vanilková. 
Poté jsme se s klienty vydali na projížďku po náměstí, kolem hotelu Pod 

Zeleným dubem až k hraničnímu mos-
tu, kde klienti zavzpomínali, jak kdysi 
vypadalo náměstí a místní hotel. Změ-
ně nemohli vůbec uvěřit. Mohli tak 
pozorovat, jak se Starý Bohumín mění. 
Pak už se naši milí klienti vydali cestou 
kolem náměstí a místního kostela zpět 
k charitnímu domu.  

Počasí nám přálo, a tak nebyl důvod 
otálet.  Využili jsme toho a po lehkém 
odpoledním odpočinku vyrazila druhá 
skupinka klientů ochutnat první letošní 
zmrzlinu. Všem se takto strávený den 
moc líbil a už se těší, jak si příště zase a 
opět vyjedou.  
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Tradiční vaječina 
Začátkem června jsme 
uspořádali pro naše 
klienty a jejich rodiny 
již tradiční smažení 
vaječiny. Akce se kona-
la, jako vždy na naší 
zahradě před domo-
vem. Sešla se většina 
zaměstnanců, aby po-
mohli s přípravami, 
kterých je samozřejmě 
víc než dost. Kolem patnácté hodiny se pomalu začali scházet i rodinní 
příslušníci klientů. Naši klienti se na vaječinu vždy těší a mají radost 
z toho, že mohou s rodinami posedět a popovídat si. Bylo vidět, jak 
moc si to klienti užívají a mají úsměv na tváři. Vždyť těch příležitostí se 
takto sejít a pobýt spolu přes rok moc není a vždy jsme rádi, že může-
me nějakou akci uskutečnit. 

Vaječinu jsme smažili ve velkém pekáči nad grilem, jak je u nás zvykem. 
Připravujeme ji takto každý rok. Úžasnou nedělní atmosféru jsme, pak 
dokreslili hudbou, kterou jsme k tomu pustili. Když pak odpoledne 
skončila v kostele mše, přišel nám zahrát místní harmonikář. To se sa-
mozřejmě klientům líbilo a byli z toho nadšeni.  

Počasí nám přálo, a chtělo 
by se říct, že ho máme 
každý rok objednané, vždy 
máme krásný slunečný 
den. A tak se v pozdním 
nedělním odpoledni linula 
vůně čerstvě smažené va-
ječiny, na které si všichni 
zúčastnění moc pochutna-
li. Pochutnali si ovšem ne-
jen na vaječině, ale také na 
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domácích buchtách od paní Janičky Groszové a rodinných příslušníků. 

V podvečer se pak všichni rozloučili a vydali se pomalu domů. Našim 
klientům se akce moc líbila a už se těší na příští rok, jak si to zopakují.  

Závěrem bychom chtěli poděkovat našim zaměstnancům, že i přesto, 
že měli volno, tak přišli a pomohli uspořádat pro naše klienty tuto akci. 

Markéta Mitková,  
aktivizační pracovnice Charitní dům pokojného stáří sv. Františka 

 

 

Domov pro seniory U Kaple  

Měsíc květen patří všem maminkám a i v našem Domově jsme tento 

svátek patřičně oslavili. Navštívili nás děti z mateřské školy Dětmarovi-

ce  - STŘED a zpříjemnili klientům dopoledne básničkami s věnováním 

pro všechny maminky. Každý klient od dětí obdržel i milé dárečky a už 

se moc těšíme na další setkání.  

Příjemné jarní počasí láká k posezení venku, a tak i naši klienti tráví více 

času na zahradě. Volný čas vyplňují s aktivizační pracovnicí procházka-

mi po zahradě, společně si povídají a vzpomínají nebo hrají různé hry. 

Společnost jim na terase zahrady dělají i dva noví členové našeho týmu, 

andulka Lorynka a andulák Pepík. Klienti je rádi pozorují a povídají si 

s nimi.  

Na příjemnou atmosféru a správné fungování Domova má zajisté vliv 

psychické pohodlí zaměstnanců, proto jsme jim připravili možnost pro-

jít si jejich první supervizí v Domově. Supervizi hodnotíme kladně, „pro-

čistila vzduch“  a přispěla k lepším vztahům mezi kolegy.   
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Ani v měsíci červ-

nu jsme 

v Domově neza-

háleli. Přišly nám 

zazpívat děti 

z pěveckého sbo-

ru ZŠ Dolní Luty-

ně. Chodbami 

Domova se linuly 

známé tóny nejen 

lidových písní, 

klienti si prozpě-

vovali společně s dětmi, které jim pak na závěr darovaly maličkosti pro 

potěšení. Zaznělo i společné přání k narozeninám pro našeho klienta, 

pana PaedDr. Kurasze, který měl v tento den narozeniny a hudba je 

jeho srdci více než blízká.  

9.6. 2022 se konalo tradiční smažení vaječiny. I přes nepřízeň počasí se 

akce těšila velké účasti klientů a jejich rodinných příslušníků. Spotřebo-

vali jsme 180 vajec, 2 kg cibule a 2 kg uzené slaniny. Spousta rodinných 

příslušníků přinesla také další občerstvení, jak sladké, tak slané, bylo to 

zkrátka velice příjemně strávené odpo-

ledne. Navštívit nás přišla také paní ta-

jemnice Obecního úřadu Dětmarovice, 

paní Bc. Šárka Kepenyesová a sociální 

pracovnice, paní  

Bc. Lenka Hanusková. 

 

Čas letí jako voda, máme za sebou půl 

roku od začátku fungování Domova, zor-

ganizovali jsme naší první velkou akci a 



ROUŠKA 3/2022                                                                                                           strana 11 

ještě mnoho jich máme před sebou. Věřím, že se postupně všichni zdo-

konalujeme a sbíráme drahocenné zkušenosti, aby se naše služba zlep-

šovala, klienti byli spokojeni a rodinní příslušníci nás rádi navštěvovali a 

cítili se u nás dobře.  

Tamara Mecová, 
vedoucí Domova U Kaple 

 
 

PRVNÍCH STO DNÍ JE ZA NÁMI  
 

Domov pro seniory U Kaple v Dětmarovicích má za sebou první pololetí svého 

fungování. Ráda bych toho využila a na chvilku se zamyslela nad těmi šesti 

měsíci, které máme za sebou. Není běžné otevírat novou službu, v úplně no-

vých prostorech, s úplně novým personálem a všemi novými klienty. Když 

přichází nový zaměstnanec do práce, ve většině případů vstupuje do „rozjeté-

ho vlaku“, kde jsou již „zaběhlé“ pracovní postupy; vše má své místo, každý 

má svůj jasný úkol. Nás čekalo vše úplně nové.  

Musím poděkovat všem více, než dvaceti pracovníkům Domova, že nový začá-

tek zvládli s profesionalitou, empatií a nadšením. Domov začal fungovat bez 

větších problémů a dnes už se dá říci, že se „zaběhl“ a „žije“. Oslavili jsme 

společně Velikonoční svátky, společně zútulňujeme prostory Domova a při 

aktivizacích s našimi klienty do něj vnášíme život. Například si klienti s pomocí 

pracovníků osadili květinové truhlíky, které teď zdobí celou budovu. Máme za 

sebou společné smažení vaječiny, kterého se zúčastnilo na sedmdesát osob. 

Zavádíme pro klienty canisterapii… Plánů a výzev máme před sebou hodně.  

Pracujeme především na dobrém fungování pracovního týmu. Prošli již spo-

lečnou odbornou supervizí, máme naplánován soubor školení pro zaměstnan-

ce a v měsíci září začneme pracovat na revizích pracovních postupů a stan-

dardů kvality služby.  

Od svého otevření úzce spolupracujeme s místními firmami, lékaři, ale i pra-

covníky okolních obcí, především Obecního úřadu Dětmarovice. Ať už je to 

pan starosta, paní tajemnice, pracovníci sociálního, majetkového nebo tech-
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nického odboru. Pomáhají nám radou i konkrétní pomocí. Moc si ceníme je-

jich podpory a důvěry. 

Přejeme si, abychom naši práci vykonávali co nejlépe a ke spokojenosti klien-

tů, zástupců Obce i občanů obce Dětmarovice.  

Za sebe bych nakonec chtěla poděkovat nejen pracovníkům Obce Dětmarovi-

ce, ale celému pracovnímu týmu Domova pod vedením paní Tamary Mecové. 

Bez nich by „hladký průběh“ zavádění nové služby nebyl možný. 

S přáním všeho dobrého Zdeňka Kniezková Brňáková,  
ředitelka Charity Bohumín 

 

 

SETKÁVÁNÍ UKRAJINSKÝCH RODIN 
 

Pracovníci Charity Bohumín ve spolupráci se svými kolegy z Armády 
spásy v Bohumíně přemýšleni, jak dále spolupracovat s ukrajinskými 
rodinami, které před válkou utekly a bydlí nyní v Bohumíně. Nabídli 
jsme prostor pro jejich společné setkávání, kde získají a mohou si záro-
veň předat informace o možnostech zaměstnání, jazykových kurzech, 
ale především se vzájemně poznat a vědět o sobě. Aby si mohli být 
oporou, mohli si vzájemně pomoci nebo jen sdílet prožité.  

Setkání proběhla do dnešního dne tři a bylo to velmi příjemné, i když 
chvílemi smutné… Nejvíc se nám líbila bezprostřednost dětí, které se 
viděly poprvé a stačilo pár minut a už si společně hrály. 

 


