
ZÁZRAKY SE DĚJÍ…
Paní Aničce Sznapkové je dnes pa-
desát sedm let a v podstatě nikdy 
nepoznala skutečný domov. Pozna-
menaná vrozeným zdravotním hen-
dikepem i sociálně � živou situací, 
putovala od svých tří let z jedno-
ho dětského domova do druhého, 
a když trochu povyrostla - z ústavu 
do ústavu. Od dětství byla zvyklá žít 
v kolek� vních zařízeních s minimem 
osobního soukromí. Posledních 23 
let žije v Domově na Liščině, jednom 
ze zařízení ostravského Čtyřlístku – 
centra pro osoby se zdravotním po-
s� žením. Aničku tady mají všichni 
rádi pro její mírnou povahu i veselou 
mysl.

Přestože Anička nikdy nepozna-
la skutečný domov, vždy věděla, 
že má maminku, ale nikdy se s ní 
nesetkala. Všechny kontakty s ro-
dinou byly přerušeny již v jejím 
útlém dětství. Až jednou... Psal se 
rok 2008, přicházel čas Vánoc, čas 
nadějí a splněných přání. A s ním 
přišlo do ostravského Čtyřlístku 
také pozvání jeho klientů na tra-
diční diskotéku s vánoční nadílkou, 
pořádanou rádiem Kiss Morava pro 
dě�  z dětských domovů a lidi se 
zdravotním pos� žením v Kulturním 
domě Akord v Ostravě – Zábřehu. 
Stejně jako v předcházejících le-
tech, i tentokrát se tady sešli dě�  
i dospělí z nejrůznějších domovů 
a center sociálních služeb z celé-
ho regionu, aby se při společném 
programu dobře pobavili. Součás-
�  předvánoční zábavy byly různé 
soutěžní hry, tanec a v neposlední 

řadě i možnost prezentace pěvec-
kých a recitačních schopnos� . Při-
hlásila se také Anička Sznapková, 
a než začala zpívat, představila se 
publiku celým jménem. Po jejím 
vystoupení přišla za Aničkou malá, 
prošedivělá paní a se slzami v očích 
jí řekla, že v ní poznala svou dávno 

ztracenou dceru, kterou čtyřicet let 
neviděla.

 Maminka Aničky Sznapkové, 
paní Eliška, žila tehdy v zámku Nová 
Horka, o. p. s., zařízení pro mentál-
ně pos� žené ženy. I když mezi Do-
movem na Liščině a Novou Horkou 
u Studénky byla určitá vzdálenost, 

rozhodně nebyla tak velká, aby se 
hned v lednu nemohla vydat paní 
Eliška v doprovodu pracovnice so-
ciální péče za svou dcerou do Do-
mova na Liščině. Konečně si mohly 
obě po tolika letech vyprávět o své 
životní pou�  a užít si vzájemné pří-
tomnos� . Od té doby panuje mezi 
oběma ženami čilá korespondence, 
občas si telefonují a Anička navště-
vuje svou maminku dodnes, i když 
ta už se přestěhovala z Nové Horky 
do nového bydliště v Orlové. A pak, 
že zázraky se nedějí...

 Aničku však zanedlouho čeká 
ještě jedna velká životní změna: 
konečně najde svůj opravdový do-
mov. A už se na něj moc těší. „Budu 
se stěhovat do Petřkovic!,“ září jí 
oči, když se svěřuje s tou nevída-
nou změnou ve svém životě. „Už 
jsme se tam byli několikrát podí-
vat a strašně se mi ten domeček 
líbí! Tady na Liščině se mi líbí taky, 
ale tam budu mít pokoj sama pro 
sebe...“ pochvaluje si Anička. „Dívá 
se ráda na televizi, prohlíží časopi-
sy a poslouchá písničky, které hrají 
v rádiu,“ vysvětluje paní Danuta 
Macháčková, pracovnice v sociál-
ních službách Domova na Liščině, 
která je Aničce na blízku a napoví-
dá: „A na co se Aničko ještě těšíš 
v Petřkovicích?“ „Na to, jak tam 
budeme mít svoji zahrádku, kde si 
budeme pěstovat kyti čky a třeba 
i zeleninu,“ směje se Anička.

 V novém domku v Ostravě-Petř-
kovicích, kam se bude zanedlouho 
stěhovat se svými kamarádkami ze 
stávajícího Domova na Liščině, se 
bude moci dál věnovat svým záli-
bám a zároveň se těšit z toho, že 
tady bude mít spolu s přítelkyněmi 
i něco jako „vlastní domácnost“. 
A maminku, které už zdraví tolik 
neslouží, bude dál ráda navštěvo-
vat u ní v chráněném bydlení v Or-
lové…

 I takové mohou být malé zázra-
ky, příběhy lidí, pro něž v současné 
době buduje ostravský Čtyřlístek 
s podporou fondů Evropské unie, 
státu a svého zřizovatele – statutár-
ního města Ostravy, nové domovy.
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Anička Sznapková při jednom ze setkání se svou ztracenou a znovu nalezenou maminkou 
a na snímku vpravo dole před novým domkem, v němž ji zanedlouho také čeká nový život. 

Domek v Ostravě-Petřkovicích, v němž už letos na podzim najde nový domov ve dvou 
domácnostech dvanáct klientek a klientů z Domova na Liščině. 

Anička Sznapková


