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Od 24. června 2016 je Beskydské rehabilitační centrum 
v Čeladné akreditovaným zdravotnickým zařízením. Certifikát 

o udělení akreditace (vlevo) je výsledkem dvou let příprav 
a obětavé práce zaměstnanců všech úseků. Také při dvou-
denním akreditačním šetření všichni táhli za jeden provaz 

a vzájemně spolupracovali. Jak hodnotí tento úspěch vedou-
cí jednotlivých úseků a co vše našemu výbornému výsledku 

předcházelo, uvádíme na dalších stranách.

AKREDITACE:
ZA JEDEN PROVAZ, 
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AKREDITACE: ZA JEDEN PROVAZ, 

-

-

MUDr. Milan Bajgar, jednatel BRC:

Vážené dámy a pánové, vážení zaměstnanci akreditovaného Beskyského rehabilitačního centra. 

Po dvou letech práce a přípravy jste oba červnové dny byli vynikající a dokázali jste akreditační 

komisi své kvality. Upřímně vám děkuji a blahopřeji. Děkuji všem, kteří se akreditace přímo 

účastnili a  odpovídali na mnohdy obtížné dotazy. Děkuji všem vedoucím pracovníkům za vý-

bornou přípravu jejich úseků. Především děkuji paní Věrce Machálkové, která se svým týmem 

dva roky akreditaci připravovala. Byla to obrovská práce. Byla to spousta času, sil a energie a ob-

čas i slz. Ještě jednou děkuji.

Věra Machálková, hlavní sestra:

Dovolte mi, abych poděkovala všem, kteří se spolu se mnou podíleli na vytvoření všech směr-

nic, standardů a řádů. Na začátku akreditace před dvěma roky byly prázdné složky, teď jsou plné 

– a hlavně – pracujeme podle nich. Většina z nás si tehdy neuměla představit, co nás čeká a kolik 

práce je před námi.

Nespočet hodin jsme strávili přípravami. Spolu se mnou obě pracovnice příjmové kanceláře 

Hanka Adamcová a Radka Mičulková a staniční sestra Marcela Rygolová. Zcela výjimečná a ne-

zastupitelná byla práce manažerky kvality Olgy Sekerášové, která již měla zkušenosti s akreditací 

jiných zdravotnických zařízení. V tomto složení jsme začali intenzivně pracovat ve zdravotnic-

kém úseku a zároveň začaly přípravné práce v technickém úseku, který zahrnuje i stravovací provoz. Na směrni-

cích pracoval vedoucí Luboš Machálka s bezpečnostním technikem, metrologem a s odpadovým hospodářem, 

se vším, co bylo třeba, pomáhala Jarka Česlarová. Čím víc se složky plnily, tím víc se nám zdálo, že práce přibývá. 

Postupně všechna oddělení zaváděla tyto předpisy do praxe a vše se kontrolovalo. Hodně těžké bylo přesvědčit 

všechny zaměstnance, že tyto kroky jsou nutné a že případné změny v postupech, nebo zaváděné novinky, budou 

ve výsledku užitečné pro ně i pro pacienty. Pomohli vedoucí jednotlivých úseků a hlavně staniční sestry.

Především děkuji Vám všem, kteří jste zde byli 23. a 24. června 2016 a účastnili jste se spolu s námi auditu akre-

ditační komise. Auditoři byli velmi důslední, kontrolovalo se vše, navštívili jsme všechna pracoviště. Mnozí jste 

dostali různé otázky, mnohdy i „záludné“. Byli jsme opravdu hrdí, když jsme slyšeli, s jakou jistotou odpovídáte, 

a byli jsme pyšní, když jste se nenechali zmást. Byli jste skvělí!

Určitě jste viděli, že lehké jsme to neměli ani my, kteří jsme auditory doprovázeli a odpovídali na další otázky 

přímo v „v terénu“. Ještě před šetřením na jednotlivých pracovištích byl audit zahájen jednáním se členy komise 

v salonku, kde byli přítomni spolu s jednatelem BRC Milanem Bajgarem všichni vedoucí úseků. Bylo představe-

no rehabilitační centrum jako celek a poté musel každý vedoucí představit členům komise úsek, za který odpoví-

dá. Padlo přitom mnoho dotazů, na které bylo třeba odpovědět co nejlépe.

V pátek odpoledne jsme byli opravdu napjatí, jak dopadneme, a vím, že vy všichni také. Proběhla porada ko-

mise a vyhodnocení: auditoři Spojené akreditační komise nám dávají doporučení k udělení akreditace. Nejvyšší 

možný počet bodů 10 dostal technický úsek. Ošetřovatelský úsek (včetně lékařů, sester a pracovníků oddělení 

rehabilitace) dostal 9,88 bodů. To zasluhovalo blahopřání! V ten podvečer se zaslouženě dostalo i na šampaňské.

Mě osobně potěšil nejvíc komentář jedné z auditorek - měla radost z toho, že nám mohla dát jedno z nejvyšších 

hodnocení, a řekla mi, že opravdu můžeme být pyšní na to, co jsme dokázali.

Jaký je závěr? Akreditace nás posunula o velký kus dopředu. Udělali jsme si pořádek na všech úsecích, vše je 

pojmenováno a sjednoceno. Záleží na nás, jak vydržíme dodržovat vše, co jsme se naučili, protože teď vlastně 

všechno teprve začíná :-) A za tři roky nás čeká reakreditace – tedy šetření, zda jsme se od nastoupené cesty ne-

odchýlili. Věřím, že dopadneme stejně dobře.
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Dobroslava Havránková, vedoucí rehabilitace:

Také já se chci připojit k poděkování za rehabilitační úsek, který je mi svěřen. Chci poděkovat 

všem svým kolegyním a kolegům ve všech pracovních pozicích, kteří po celou dobu přípravy 

k akreditaci přistupovali k jednotlivým tématům, směrnicím a standardům, které jsme zaváděli 

do praxe, s plným nasazením a s osobním zájmem. Nemohu si přát víc, než být součástí týmu 

lidí, kterým jde o jednu věc. Odvést dobrou práci ‒ udělat vše pro spokojeného pacienta.

Lubomír Machálka, provozní náměstek:

Myslím, že na začátku příprav si nikdo z nás ani neuvědomoval, jak složitý a členitý je právě 

náš technický úsek. Je to mimo jiné i proto, že zahrnuje také celý stravovací provoz. O to víc si 

cením toho, že jsme od komise nakonec získali nejvyšší možný počet bodů. Jsou za tím stovky 

hodin práce všech, kteří vytvářeli či přepracovávali stávající dokumentaci, včetně řady externích 

specialistů. Další, na pohled  „viditelnější“ podíl mají ti, kteří vše zavedli do praxe. Neznamená 

to, že bychom teď všechno dělali nějak jinak, než dřív, ale teď máme jistotu, že vše běží podle 

platných předpisů. Děkuji všem zaměstnancům technického úseku, protože na dobrém výsledku 

se podílejí úplně všichni, každý podle svého pracovního místa.

Na to, co vše se muselo postupně udělat, jsme se již 

v průběhu příprav na akreditaci zeptali dvou žen, které 

„byly u toho“. Jejich odpovědi jistě více napoví o cestě, 

kterou jsme za tu dobu prošli.

Jak jste při přípravě na akreditaci postupovaly?
Co vše se ve vašem úseku muselo připravit?

Radka Mičulková (zdravotnický úsek): Několik 
prvních pracovních porad kvůli akreditaci jsme se 
probíraly „příručkou“, kterou jsme si stáhly z  webo-
vých stránek SAK, o.p.s. a rozdělily jsme ji dle okruhů, 
kterých se činnosti týkaly (lékařské, sesterské, mana-
žerské, provozní…) Pak jsme začaly s  vypracovává-
ním směrnic. Současně jsme musely vytvořit mnoho 
tiskopisů a  dokumentů, které se ke směrnicím vzta-
hují. Bylo zapotřebí upravit i program Lékař a Sestra. 
Prostudovaly jsme spoustu zákonů, vyhlášek, naří-
zení ministerstva zdravotnictví a  věstníky. Následně 
jsme vypracovaly standardy ošetřovatelské péče (tím 
se sjednotily ošetřovatelské postupy na jednotlivých 
odděleních)... Hlavně jsme si od začátku přály, aby 
zaměstnanci co nejdříve pochopili, že akreditace je 

důležitá i pro ně: pokud budou dodržovat vypracova-
né směrnice a standardy, tak jsou chráněni v případě 
nějakého problému - oni i pacienti.

Jarmila Česlarová (technický úsek): V rámci příprav 
k akreditaci jsme s provozním náměstkem panem Ma-
chálkou aktualizovali a kompletovali dle nejnovějších 
požadavků SAK ČR veškerou dokumentaci k technic-
kému zajištění celého BRC, tedy elektrorevize, kotelny, 
dieselagregát, výtahy, zdravotnické prostředky, oblast 
údržby, autoparku, dodávky elektrické energie, vody 
a plynu - uzavírání a  aktualizaci smluv a další. Dále 
dokumenty z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, požární ochrany, metrologie, nakládání s odpa-
dy, včetně přepravy nebezpečných věcí dle Dohody 
ADR, oblast údržby a technického zabezpečení BRC. 
Ve všech těchto oblastech byla aktualizována veškerá 
dokumentace, krom toho byly také vytvořeny nové or-
ganizační dokumenty (směrnice, řády, formuláře, pro-
vozní dokumentace, aj.) Také proběhla řada školení, 
která některé naše zaměstnance opravňují ke speciali-
zovaným úkonům a funkcím nezbytným pro správný 
provoz našeho zařízení.

K čemu je vlastně taková akreditace dobrá?

Napadne možná čtenáře či některé naše pacienty po výše uvedené chvále. Na léčebné péči a službách se nic ne-

změnilo, zaměstnanci jsou také stejní, vše vlastně vypadá stejně, jako dřív. Znamená to nějaký přínos pro pacienty 

či pro rehabilitační centrum? Některé z výhod akreditace jsme vybrali z textů, uvedených na webových stránkách 

Spojené akreditační komise: „Obecně platí, že jakýkoli systém řízení kvality, zavedený ve zdravotnické organizaci, 

zvyšuje míru bezpečí poskytované péče a její kvality. Tím, že dojde ke standardizaci – tedy k přesnému popisu 

vybraných (obvykle rizikových) procesů (například podávání léků)... – zvýší se pravděpodobnost, že pracovníci 

budou tyto procesy provádět stejným způsobem – minimalizuje se nežádoucí variabilita... Národní legislativa se 

týká vedení dokumentace, ordinace léčiv, jejich skladování, hygienických požadavků, personalistiky, požadavků 

na bezpečnost přístrojové techniky... v akreditovaných zařízeních se zvýší transparentnost, jasně se stanoví před-

stavy o indikacích k přijetí, propuštění či překladu, stanoví se minimální rozsah dokumentace poskytnuté péče...“ 

Zjednodušeně řečeno: udělení akreditace je potvrzením toho, že děláme správné věci správným způsobem, a že 

je děláme vždy stejně. Pro pacienty to znamená jistotu, že se o každého postaráme tak, jak bude potřebovat, a že 

jeho léčba bude kvalitní a bezpečná. Když se nad tím zamyslíte, najdete něco podstatnějšího, pokud jde o zdraví 

či o život? A proto jsme při přípravách táhli za jeden provaz... (Bodové hodnocení jednotlivých činností str. 19.)
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JOSEF KALUS, ČELADNÁ A LÁZNĚ SKALKA

Josef Kalus (16. 2. 1855 – 11. 12. 1934, Frenštát pod 

Radhoštěm) působil jako učitel v  Čeladné v  letech 

1889 až 1908 a patří neodmyslitelně k jejím dějinám. 

Zrovna tak patří k  našim lázeňským tradicím, které 

jsou i díky němu velice bohaté. Mnoho z  tehdejšího 

dění v  lázních Skalka popsal ve svých dvou knihách 

„Vzpomínky I a II“ a ze všech umělců, básníků i spiso-

vatelů snad právě on nejlépe také vystihl krásy našeho 

údolí: 

„Čeladenské údolí je jedním z nejkrásnějších koutů 
našeho Valašska, hlavně v červnu, když omládlé jed-
le, smrky, borovice a modříny zvyšují barevnou pes-
trost zelených odstínů, jimiž krajina zrovna hýří... 
K tomu přimysleme si louky sytě zelené, plny kopretin, 
jeřábníků a zvonečků, hrčivé potůčky, půvabné lesíky 
a  všechno to zarámované do překrásné obruby hor 
Smrku, Kněhyně, Stolové Malé i  Velké, Ondřejníka 
a Lysé hory...“

Nyní ho již několik týdnů připomíná jeho busta v par-

ku, kudy určitě chodíval, když chtěl navštívit třeba 

bratry Jaroňkovy v jejich lázeňském ateliéru. (O slav-

nostním odhalení pomníku píšeme na stranách  6 a 7.) 

V  předchozích ročnících Fontány jsme o  mimořád-

né osobnosti tohoto učitele, spisovatele a básníka již 

v  různých souvislostech psali a  budeme v  tom urči-

tě pokračovat i nadále, protože Josef Kalus nebyl jen 

osobností regionálního významu. 

PŘÁTELE MĚL MEZI LUMÍROVCI

O  tom svědčí uznání jeho díla tehdejšími známý-

mi literáty, kteří byli v  80. letech 19. století sdruže-

ni kolem pražského časopisu Lumír. V  jeho čele stál 

v té době Josef Václav Sládek, který v roce 1877 přijal 

k  otištění první Kalusovy básně (na obrázku). Mezi 

přátele čeladenského učitele, kteří si ho vážili a jezdili 

za ním sem do Beskyd, patřil například Jaroslav Vrch-

lický a Růžena Svobodová, dopisoval si se spisovate-

lem Zikmundem Wintrem, navštívil ho Karel Václav 

Rais, s Leošem Janáčkem se vídal častěji.
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Arne Novák si nejvíce ce-

nil jeho prozaické práce 

Vzpomínky I (1932) a II.

Josef Kalus to v  Čeladné 

miloval a  nás těší, že čas-

tými hosty našeho rehabi-

litačního centra jsou i  jeho 

vnuk Josef Kalus (*1932, 

vlevo jako chlapec s  dědeč-

kem) a  pravnučka MUDr. 

Martina Chudobová s  ro-

dinou. Přišli s  myšlenkou 

připomenout Josefa Kaluse 

v  našem centru, výrobu kopie busty svého dědečka 

a pískovcový podstavec objednali a  s  ředitelem BRC 

MUDr. Milanem Bajgarem vybrali její umístění v lá-

zeňském parku. „Valašský slavík“, jak byl také ve své 

době někdy Josef Kalus nazýván, dělá tedy společnost 

návštěvníkům lázeňského parku při jejich odpočinku. 

Spolu se zpěvem kosů a pěnkav k nim může pronik-

nout i ozvěna některých jeho veršů či prozaických tex-

tů. Ptáte se, jak? Čtěte na dalších stranách.

Původní bustu Josefa Kaluse vytvořil sochař Jan Kne-

bl (1866–1962) v roce 1934 pro areál na frenštátských 

Horečkách, který byl hojně navštěvován po dokon-

čení výstavby hotelu Pantáta. Frenštátský okrašlovací 

spolek se tam rozhodl postavit pomníky významným 

místním rodákům, malíři Břetislavu Bartošovi a bás-

níku Josefu Kalusovi, továrník Petr Polach inicioval 

postavení sochy T. G. Masaryka. Areál později zpustl, 

ale je v posledních letech částečně obnovován, kopie 

busty je nyní umístěna u polikliniky ve Frenštátě pod 

Radhoštěm. (Vpravo na snímcích ze soukromého archi-

vu Ing. Jana Šrubaře.)        Pokračování na straně 8 

Foto dole: Pískovcový pylon pod bustu vyrobili a na vybrané místo vedle 

kapličky usadili pracovníci opavské firmy Topstein, o přípravu terénu se 

postarala ostravská ARP Group.

V

t

l

v

p

b k



6www.brc.cz

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-



www.brc.cz

-

-

-

-

-

-

-
-
-



www.brc.cz

ALBÍN POLÁŠEK - STRŮJCE SVÉHO OSUDU

Albín Polášek (14. února 1879, Frenštát pod Rad-

hoštěm – 19. května 1965, Winter Park, Florida, USA) 

je ve Spojených státech považován za jednoho z neju-

znávanějších amerických sochařů 20. století. V Česku 

je, bohužel, jeho dílo stále málo známé, snad s výjim-

kou sochy Radegasta a sousoší Cyrila a Metoděje na 

Pustevnách. 

Narodil se jako sedmý syn svých rodičů, v  dětství 

pracoval na rodinném statku a v hostinci a už tehdy 

se projevovaly jeho umělecké sklony. Vyřezával dře-

věné figurky, modeloval postavičky z hlíny a výborně 

kreslil. Ve Vídni se vyučil řezbářem a studoval v Římě, 

doma se ale pro něj práce nenašla, proto ve 22 letech 

(1901) odjel se svým bratrem Robertem do Ameriky. 

Zde začal pracovat jako řezbář. Po čtyřech letech byl 

přijat na Pensylvánskou akademii krásných umění ve 

Filadelfii, obor sochařství a studoval pod vedením so-

chaře Charlese Graflyho. První sochu s názvem Strůjce 

svého osudu (Man Carving His Own Destiny) vytvo-

řil v roce 1907 z hlíny ještě jako student jako vyjádře-

ní svého životního a tvůrčího kréda, jímž bylo hledat 

cestu, jak ostatním zprostředkovat emoce, vyjádřené 

pohybem a krásou. Téma vlastního sebe-utváření pak 

zpracovával celý svůj život.

POVZBUZUJÍCÍ ŽIVOT UMĚLCE

Myšlenka, že každý může být – přinejmenším do 

jisté míry – strůjcem svého osudu a postupně „vytesá-

vat“ svůj život do zamýšlených tvarů, byla určující pro 

výběr a umístění kopie této sochy v parku našeho re-

habilitačního centra. Myšlenkové téma a ztvárnění to-

hoto Poláškova díla může být pomocí a povzbuzením 

našim pacientům, kteří jsou často po těžkých úrazech, 

operacích nebo vážných onemocněních na začátku 

nové, ale obtížné životní etapy.   

Druhou obdivuhodnou skutečností, která je mo-

tivující ještě více, je Poláškův přístup k  vlastnímu 

životu. V  roce 1950 se přestěhoval do města Winter 

Park na Floridě, ale po čtyřech měsících zde byl sti-

žen mozkovou mrtvicí, jejímž následkem ochrnul na 

levou stranu. Zbytek života (15 let!) strávil na vozíku. 

To mu ale nijak nebránilo v dalším aktivním životě. 

V prosinci téhož roku se poprvé oženil a v 82 letech 

se po smrti své první manželky oženil znovu. Tvůrčí 

práce se nikdy nevzdal, pravou rukou maloval, kreslil, 

tvaroval hlínu, vyřezával ze dřeva a s pomocí asistenta 

tesal do kamene. Po ochrnutí se soustředil především 

na zdokonalení a reprodukci svých nejznámějších děl, 

přičemž novější verze byly intimnější. (To je i případ 

sochy Strůjce svého osudu, jejíž verze z roku 1920 je 

umístěna ve frenštátské radnici a  v  parčíku v  Horní 

ulici. Na snímcích Lenky Borkovcové). Na půl těla ochr-

nutý dokončil 18 stěžejních děl, v roce 1957 například 

celosvětově uznávanou sochu Vítezství morálky, která 

byla reakcí na tzv. kontrarevoluci v Maďarsku (1956).

-
-
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MYSLEL NA DRUHÉ I NA BUDOUCNOST

V roce 1961 založil sochař vlastní Nadaci Albína Poláška (dnes Albin Polasek Museum & Sculpture Gardens) 

a své galerie, kapli a zahrady zpřístupnil veřejnosti jako muzeum, aby mohl s ostatními sdílet svoje celoživotní 

dílo. Jeho nezlomná vůle k životu a to, co dokázal vytvořit i s velkým tělesným omezením, je velkým povzbuzením 

a příkladem pro nás všechny. O tom všem bude zanedlouho promlouvat socha Strůjce svého osudu v našem parku.

Z více jak 400 jeho děl je jich 200 v současném vlastnictví Poláškova muzea, po smrti jeho druhé manželky byl 

v roce 1988 zpřístupněn i jeho dům. Nadace stále a mnoha způsoby přispívá ke kultuře střední Floridy, věnovala 

například několik Poláškových děl významným institucím a poskytuje stipendia studentům výtvarného umění. 

V roce 1996 se stal Winter Park partnerským městem Frenštátu pod Radhoštěm. (Zdroj a fotografie dole: http://

polasek.org; socha Rozsévače je před průčelím budovy Poláškova muzea ve Winter Parku na Floridě.)
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odvděčil tím, že v roce 1991 spolu-

zakládal Fakultu umění na Ostrav-

ské univerzitě. V jejím rámci vede 

Ateliér volné grafiky na katedře 

intermedií. Je to obtížné? Přidáme 

ještě něco. Ovčáček je i stoupenec 

lettrismu, který vznikal někdy ve 

čtyřicátých letech ve Francii. Ze-

ptal jsem se: 

Jak jste se mohl o tomto umělec-

kém směru dozvědět, když po vál-

ce byly umělecké i jiné cesty mezi 

námi a  Západem v  podstatě uza-

vřeny? 

„Je to jednoduché. Použili jsme 

stejné umělecké metody, aniž by-

chom museli od sebe opisovat. Pou-

ze jsme to zpočátku jinak nazývali. 

K tomu muselo logicky dojít. Ovšem 

v té době bylo výtvarné umění více 

součástí běžného života než dnes. Já 

jsem třeba od útlého mládí skupová-

val knihy po antikvariátech. A to ni-

koli pouze knihy o výtvarném umě-

ní. Zajímalo mě všechno, a  proto 

jsme mnohdy docházeli k podobným 

metodám v  různých uměleckých 

směrech. A zase musím podotknout, 

že je třeba více takových Galerií MB, 

kterou jste zde otevřeli, i  třebas tak 

drobných výstavních prostor, jako je 

zdejší Galerie Lara. Místní 

kulturní aktivity jsou obdi-

vuhodné, jsem rád, že jsem 

vše viděl na vlastní oči.“

Bylo to velice zajímavé 

odpoledne. Počet podob-

ných setkávání a  diskusí 

v  Beskydském rehabilitač-

ním centru v poslední době 

roste, řekl bych, snad přímo 

řadou geometrickou. Nevíte 

náhodou, čím to je?

polských, maďarských či belgických. Eduard Ovčáček studoval výtvarné 

umění v Bratislavě, současně s tím absolvoval roční stáž u profesora Ky-

bala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Stál v čele výtvarníků 

orientovaných na abstraktní umění, zakládal „Klub konkrétistů“, až poslé-

ze narazil. Jako signatář Charty byl v galeriích nevítaným hostem, pročež 

organizoval s  dalšími „nezvanými“ kolegy neoficiální umělecké výstavy 

především na Ostravsku. Svému kraji (je rodákem z Třince) se mimo jiné 

Těsně před nastupující normali-

zací, na jaře 1969, se malíř a grafik 

Eduard Ovčáček (*5. března 1933) 

zúčastnil mezinárodní výstavy gra-

fiky Europahaus ve Vídni. Vystavil 

zde také grafiku, která získala jed-

nu z cen. Není divu, že ji po skon-

čení výstavy odkoupila Albertina. 

Jedná se o vídeňskou galerii umě-

ní, která byla založena již v  roce 

1768. Dnešní počet jejích sbírek, 

v nichž jsou zastoupeni například 

Leonardo da Vinci, Paul Cézanne, 

Henri Matisse a  jiní „světoví mi-

stři“, jde do milionů. Nu, a  mezi 

nimi je grafika Ovčáčkova. Což je 

nesporný úspěch.

Počátkem loňského listopadu 

se mi poštěstilo setkat se s  tím-

to umělcem, který má velmi 

silné vazby na náš kraj, a  used-

nout k  jednomu stolu v  kavárně 

Apartmánového domu Lara Bes-

kydského rehabilitačního centra. 

Pan profesor se mimo rehabilitační 

program zajímal i o historii a oko-

lí bývalých lázní Skalka. Ale také 

o současnost, protože si se zájmem 

prohlédl nově otevřenou Galerii 

malířů Beskyd (na snímku). Takže 

tím jsme vlastně začali náš rozho-

vor. Jak by také ne, když na průčelí 

galerie jsme viděli z okna kavárny. 

„Galerie včetně jejího uspořádání 

se mi velice libí. Její zřízení je velice 

záslužným činem, jakkoli to dnes 

třeba mnohý lidem ještě nedochází. 

Umění nás všechny kultivuje. A čím 

více máme dobrého umění, tím lépe 

žijeme. Nápravu neduhů tělesných 

vždy musí doprovázet příjemné po-

city duševní. Musí být v  souladu. 

A  zde má nezastupitelnou úlohu 

umění…“, řekl mi tehdy pan pro-

fesor.  

Jeho díla i  přes všechny nejrůz-

nější nepřízně osudu visí v  řadě 

tuzemských galerií, ale také v ga-

leriích slovenských, německých, 
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19. dubna 2016 jsem u vás v rehabilitačním centru skončil svůj pobyt. Chtěl bych vám za všechno moc po-

děkovat, moc jste my pomohli. Máte nejen profesionální přístup k pacientům, ale také lidskost a pochopení, 

a toho si nesmírně vážím. Mé poděkovaní patří zejména panu doktorovi Milanu Adámkovi, staniční sestře, 

samozřejmě všem sestrám, které se o nás starají, také uklízečkám. A hlavně paní fyzioterapeutce Svatavě 

Syptákové, bez které bych na tom zdravotně nebyl tak dobře, jak jsem nyní. Budu vás všude doporučovat 

a rád se sem budu vracet třeba jen na výlet. Za všechno moc děkuji a doufám, že mi budete nadále posílat 

mail, co je zde nového a jaké akce připravujete.

S pozdravem Pavel Kalenda

...Jako vždy jsem se do Vašeho zařízení těšil a opět rehabilitační pobyt strávil v LD Golf... Staniční sestra 

Anna Mičková zasluhuje velké uznání za svůj přístup k práci, protože je takovou duší a sluníčkem tohoto 

léčebného domu. Při příjmu jsem byl mile překvapen celkovou snahou o podrobné zjištění mého zdravot-

ního stavu ze strany ošetřující lékařky MUDr. Michaely Plucnarové... Velmi musím pochválit i Vaši vedoucí 

lékařku primářku MUDr. Kateřinu Jurovou, která včas zjistila počáteční problémy s levým kolenem... Velmi 

děkuji fyzioterapeutce Mgr. Aničce Biolkové, která velmi dobře zná můj zdravotní stav a díky ní se ho podaří 

vždy zlepšit... Rovněž bych chtěl za důslednost poděkovat fyzioterapeutce Bc. Lee Švébišové, u které jsem 

absolvoval nespočet skupinových tělocviků, fyzioterapeutovi Bc. Ondrovi Chlubnovi za jeho pečlivost při 

cvicích nemocné kyčle na therapimasteru a samozřejmě všem ostatním sestrám a odbornému personálu. 

Ještě chci vyzdvihnout práci odborné pracovnice v posilovně Silvy Švrčkové... Byl jsem naprosto spokojen 

se stravou... byla vyvážená a v dostatečném množství... Obsluha baru pod vedení Martiny Štefkové a její 

kolegyně nám poskytla komfortní servis, jenom mně trochu chyběly filmové večery, které jsem v minulých 

pobytech absolvoval...

Pane řediteli, buďte prosím hrdý na své zaměstnance v LD Golf, protože ne vždy a ve všech příležitostech se 

to dá o všech rehabilitačních pracovištích říci. Na základě těchto skutečností přijměte prosím jako poděková-

ní připravovaný věcný dar pro tento léčebný dům, který jsem předjednal se staniční sestrou. Doufám, že dar 

poslouží ke zlepšení pracovního prostředí všech zaměstnanců uvedeného domu. Pokud najdete vhodnou 

formu poděkování pro uvedené zaměstnance, budu rád.

S pozdravem Ing. Pavel Novotný, Chlebičov 

Vážený pane řediteli, moje maminka, které je 90 let, byla  ubytována ve Vašem zařízení Polárka. Do doby, než 

se jí stal úraz – zlomenina stehenní kosti,  byla soběstačná,  dokonce se starala o syna, který trpí těžkou schi-

zofrenií a depresemi. Po operaci  nohy byla hospitalizována na doléčovacím oddělení a tam jsem si myslela, 

že je její konec. Do nemocnice jsem jí nosila jídlo, byla na tom zle nejen fyzicky, ale i psychicky. Jeden  lékař  

mi řekl, že pokud přežije operaci, bude stejně ležák. Nic z toho se nestalo, a to díky úžasné péči  a lidskému 

přístupu veškerého personálu Polárky. Do Polárky byla maminka dovezena sanitkou v dost špatném stavu, 

nechodila, nejedla, byla psychicky na dně. U Vás rozkvetla, pochutnávala si na výborném jídle a postupně 

začala mít chuť do života. Ještě jednou Vám a veškerému personálu moc děkuji.                                       

Hana Pánková, dcera paní Podešvové

...moc Vám děkuji za zaslání všech Vašich informací o činnosti Beskydského rehabilitačního centra. Po absol-

vování léčení v Čeladné jsem nadšena vším, co souvisí s děním v místě... Měla jsem štěstí na pacientku Elišku 

Maxovou, která mi a dalším hodně pomohla se orientovat po příjezdu. A pak využívat s radostí všech nabíze-

ných služeb. Ve všech léčebných domech byli zaměstnanci velmi laskaví, hlavně, kde jsem bydlela, v Polárce. 

Nasazená terapie byla úžasná, díky příslušným odborníkům. Všem jsem jim to dávala s radostí najevo. Proto 
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se budu ráda vracet do RBC, abych svému tělu i duši poskytla znovu úžasné zážitky, které mě obohatily a  

zcela uzdravily. Se srdečným pozdravem

Blanka Freislerová

...Chci se vyjádřit k fungování Beskydského Rehabilitačního Centra. Od roku 2006 jezdím každý rok k vám na 

Čeladnou a mám možnost sledovat vývoj, kterým jdete. A musím napsat, že dle mého jdete velmi správnou 

cestou. Nevím, kdo Vám navrhuje změny, kterými centrum prochází, ale jsou to trefy do černého. Byla jsem 

na Čeladné ještě v době, kdy místo Lary byl kiosek s dřevěnými lavicemi k posezení. Lara je šperk, kterým se 

můžete pyšnit, a dle rozhovorů z lidmi, co tam bydlí, jak jednou okusí, táhne je to tam zpátky. Stavbou jste 

ani nepokazili ráz krajiny, opravdu výborné. Letos mne příjemně překvapila Galerie MB, kdy dodat i duševní 

pokrm v podobě obrazů je v tomto prostředí skvělé. Restaurace se také provzdušnila a je tam velmi příjemně. 

S potěšením konstatuji, že se od loňska výrazně zlepšila kvalita jídla a především velikost porcí. Pana kuchaře 

jsem měla možnost poznat a opět gratuluji k člověku, který ví, co dělá.

A tímto se dostáváme k jednotlivým lidem. Chtěla bych výrazně pochválit fyzioterapeutku Svatavu Syptá-

kovou. Prošla jsem nejedněma rukama, v Ostravě si platím samostatně lekce, a tak už poznám, kdo umí. Ale 

umí všichni, u Svatavy zvlášt je potěšující nasazení, s kterým pracuje, a co tomu dává navíc, to se málokde 

vidí. Dále Magdaléna Hrubá a Sylva Strnadlová (elektro a teplé zábaly), jsou to vzácní lidé, u kterých jsem 

10 let nezaznamenala den bez úsměvu. Léčí nejen rukama, ale i slovy. Skvělá byla i recepční na Laře, která, 

když mi přišel balík, mne sehnala.

Bohužel ke konci pobytu jsem měla akutní onemocnění... na ošetřovně perfektně reagovala sestra Zdeňka 

Šnajdrová. Rychle, jednoduše, sehnala lékaře, opět povzbudila a dala cenné rady. Jsem velmi citlivá na jed-

nání ve zdravotnictví, prošla jsem si nemalým peklem, kdy málem došlo na oprávněnou žalobu, a proto, když 

něco prostě funguje, chci to pochválit a nejen si stěžovat.

Sama pracuji v hotelnictví, a proto vím, jak je těžké udržet kvalitu v na sebe navazujících službách.

Vám tedy tleskám, jen tak dál, a já už si léto bez Lary neumím představit...

Ať se Vám všem i nadále daří, přijedu zas a doporučuji, kudy chodím. S pozdravem

Žaneta Škodáková, Ostrava
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