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Uvnitř tohoto vydání: 

Nejdůležitější body: 

• Naším posláním je pomoc 
a podpora pro osoby se 
zdravotním postižením, 
především s duševním 
onemocněním. 

• Občanské sdružení Zahra-
da 2000 letos oslaví 15 let 
své činnosti. Zapojte se do 
našich oslav a pomozte 
nám dokázat, že naše 
práce má smysl. 

• Zdravé vaření – tady se 
učíme jak zdravě vařit. 

• Přestože v Zahradě 
"zahradničím" teprve krát-
ce, ráda bych Vám řekla, 
jakým dojmem na mě toto 
zařízení působí. 

OBČASNÍK, VYDÁVANÝ REDAKČNÍ RADOU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZAHRADA 2000, MÁ PŘIBLÍŽIT 
ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI SLUŽBY SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍHO CENTRA SÍDLÍCÍHO V DĚTŘICHOVĚ 32, 

BÝVALÁ MŠ. 

Občanské sdružení Zahrada 2000 letos oslaví 15 let své činnosti. Zapojte se do našich oslav a pomozte nám dokázat, 

že naše práce má smysl.   

Naším posláním je 
pomoc a podpora pro 
osoby se zdravotním 
postižením, především 
s duševním onemocně-
ním. Také pro to jsme 
oslavy naší patnáctileté 
é r y  s p o j i l i 
s celorepublikovou akcí 
Týdny duševního zdra-
ví. Jejím smyslem je 
informovat veřejnost o 
problematice duševních 
nemocí, duševní hygie-
ně jako prevenci tohoto 
onemocnění a aktivi-
tách organizací věnují-
cích se této problemati-
ce. Veřejnost se často 
bojí otevřeně hovořit o 
otázkách duševní ne-
moci, tento problém se 
ale začíná dotýkat čím 
dál většího počtu lidí. 
Dokazují to nejen sta-
tistiky WHO, které 
uvádějí, že psychiatric-
kou pomoc vyhledá 
každý čtvrtý občan EU, 
ale také vědomí každé-
ho z nás, že dnešní 
hektický styl života 
opravdu naše duševní 
zdraví ohrožuje. Jaké 

jsou možnosti prevence i řešení této nesnáze vám můžeme říci v našich stáncích, během divadelního 
představení, výstavy uměleckých děl duševně nemocných, na přednáškách i dnech otevřených dveří. 
Všechny tyto aktivity jsou dobrovolné a zdarma, nebojte se a přijďte se podívat. Veškeré informace 
naleznete na plakátech. 
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Před deštěm 

(Zdeňka Zemanová) 

 

Pojednou celá krajina 
zesmutněla 

Okřídlení zpěváčkové krouží 

Nad zemí 

Vzlétnout do výšky 

A najít svou melodii 

Se jim nepodařilo 

Těžká vlna 

Jim to nedopřeje 

Černý mrak se objevil 

Co se tady děje? 

Vítr zahvízdal 

Posílám Ti zemi návštěvu 

A mrak se přitom rozplakal 

Příležitost pro osoby se zdravotním postižením 

Projekt Stres a jak jej zvládat 
Každou středu probíráme teoretickou část – 
co je to stres, jaké jsou stresory a jak se proti 
nim bránit a jak to zvládat, nácvik relaxačních 
cvičení a meditací. Nordic Walking – chůze 
pomocí holí – okolo Dětřichova a po lesních 
pěšinách, zdoláváme jesenické hory.  

Zdravé vaření – tady se učíme jak zdravě vařit, 
např: ovesná kaše s borůvkovou marmeládou, 
saláty – ledový salát s hruškou a obědy – zapé-
kané brokolicové karbanátky, tzaziky a celo-
zrnná veka, atd. Mnoho z nás totiž nedodržuje 
stravovací návyky a potom přibere mnoho kil. 
Učíme se nakupovat zdravé – bio – potraviny 
a z nich si místo dortu udělat dezert, salát, 
oběd, … Za sebe musím říct, že mi to velmi 
chutná, vaření není nějak těžké, je to lehce 
stravitelné a teď v tom horku osvěžující.  

Jindřiška  

Osobám se zdravotním postižením nabízí Zahrada 

2000 o.s. šanci zvýšit si kvalifikaci. Od října 2013 

začíná druhý běh rekvalifikačního kurzu Ruční zpra-

cování textilu.  

Občanské sdružení Zahrada 2000 už 15 let na 
Jesenicku pomáhá osobám se zdravotním po-
stižením. V rámci projektu Pracovní poraden-
ské centrum pro zdravotně postižené osoby 
CZ.1.04/2.1.01/74.00184 se snaží pomáhat 
také zdravotně postižením osobám ze Zlatých 
Hor. Těm od října nabízí další možnost, jak si 
zadarmo zvýšit svou kvalifikaci. Rekvalifikační 
kurz Ruční zpracování textilu se snaží vyjít 
vstříc individuálním potřebám osob s handica-

pem. Účastníci kurzu budou také podpořeni 
proplacením jízdného a zajištění stravy v den 
kurzu. Motivací pro účastníky je také možnost 
pozdějšího zaměstnání, které Zahrada 2000 
nabídne pěti úspěšných absolventům kurzu.  

V letošním roce již proběhl první běh tohoto 
kurzu a pět úspěšných absolventů vám může 
tento kurz jen doporučit. Po sedmi měsících 
školení v pohodovém prostředí Sociálně reha-
bilitačního centra Zahrady 2000 prošli závě-
rečnou zkouškou a od 1.7.2013 se stali novou 
posilou šicí dílny.  

 

Je to již 8 let, co jsem začala docházet do Zahrady. Nedávno 
jsme oslavili 10 let a je tu najednou 15. výročí. 

Asi píši tento článek za všechny. Troufám si to napsat. Byly to 
dny nejprve rozkoukání se, postupně zařazovaní se do někte-
rých činností, ale zejména milý přístup tehdy vedoucí klientů 
Míši Vrbové. Vždy nás vyslechla, co nás v ten daný den bolí. 
Těšili jsme se, co v pondělí společně navaříme, usedneme ke 
stolu. Pátky byly vždy nějaké kratičké výlety. Vzájemně jsme se 
poznávali a hlavně soucítili spolu a lépe zvládali naše onemocně-
ní. 

Tak vzpomínám na mé začátky v Zahradě 2000. 

A dnes? Díky projektu jsme jako zaměstnanci našli aktivitu, 
kterou chceme dělat. Zúčastňujeme se seminářů Zvládání stresu, 

cvičíme na karimatkách, northern walking. Také se zmíním o 
práci terapeutů a sociálních pracovníků. Jejich práce je úžasná, 
jsou to lidé na svém místě Irenka, Romanka, Ilonka, Adélka a 
Vendulka. Asi jsem na někoho zapomněla. Také na zaměstnan-
ce, klienty a jejich práci – Helenky Vlašicové, Ivči Dútkové, 
Jirky Navrátila, Adama v keramické dílně spolu s Jindřiškou. 
Jejich práce jsou nádherné a prodávají se v obchůdku Zahrady i 
na regionálních trzích. 

Bylo by toho hodně k napsání. Chci tímto celému týmu vedou-
cích pracovníků poděkovat, dvakrát poděkovat. 

P.S. A co naše pradlenky – Madlenky? Jsou úžasný tým v čele 
s Naďou a kluci zahradníci? Zahrada prokoukla k neuvěření. 
Také jim dík.     Alča 

Ohlédnutí 



Cyrilometodějská mše v Dolomitech 
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Tančit na tenkém ledě 

 

Na tenkém ledě 

Jako krasobruslařka 

s velkou parádou 

tančím piruety. 

Pomocnice samotného ledu 

nabízím mu své umění, 

jako poslední záchranu 
před rozpuštěním. 

Jako smilování dávám mu 
svůj tanec, 

pro který srdce mi 
nekonečně bije 

... až do prolomení. 

anonym  

Beznaděj 

 

Zakrýt mlčenlivostí 
vlastní strach a do krve 
rozkousat rty, které by 
mluvily, jen aby 
nedovolily říct, proč tak 
pláču 

nad každým přejetým 
tvorem u silnice ... přesto 
slzy šeptají, když nohama 
brzdím o podlahu vozu a 
snažím se vyhnout 
nevyhnutelnému, že si 
připadám jako oni. 

Ze vždy mě cosi v mé 
hlavě přejede, téměř, ať 
už udělám cokoli. Takové 
je to mít „chřipku v 
hlavě". 

anonym s diagnózou 

„úzkost" 

Uplynulo 150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na naše úze-
mí. 

Toto výročí jsem oslavila na mši svaté letos v červenci 
v Dolomitech na hoře Strudelkopf ve výšce 2307 m.n. Mše 
proběhla impozantně, otec Antonín spolu s námi nahoru vy-
šlápl, převlékl se a v rouchu mši odsloužil. Italové a Němci 
koukali. Toť jeden z mých zážitků z Tyrolských Dolomit. 

Chtěla jsem ještě vidět Dolomity, oblast Tre Cime, Passo Fal-
zarego, Passo Erbe a Monte Lagazuoi a nádherné panorama 
hor Monte Pelmo, Monte Civetta, Marmolada a masiv Sella. 
Nádherné počasí mě provázelo celý týden, ubytování jsem 

měla na pastoračním domě Velehrad v San Martino Gsies, 
který nyní spravuje biskup olomoucký Graubner. Všem bych 
přála, aby ten nádherný kout viděli. 

P.S. nádherný a dosti strmý byl výlet k jezeru Croda da Lago 
2067 m.n., poblíž výhled na Cortina d´Ampezzo 

Ala 

Milí zahradníci, 

už skoro pět let chodím do Zahrady 2000, Nejdřív jsem je-
nom chodila a retušovala výrobky, pak jsme s Adamem byli 
zaměstnáni u paní Tomeškové. Vyráběli jsme placky, medaile 
a různé další věci např: na bambiriádu, den dětí. Potom jsem 
získala placenou práci a začala vyrábět věci pro náš obchůdek. 
Nejdřív jsem tlačila z formy, retušovala a dokončovala výrob-
ky. Dnes si troufnu udělat věci sama po retušované až hotové 
výrobky. Inspirací jsou mi knihy, obrázky a internet. S prací 
mi pomáhá pracovní asistentka I. Maříková. Je tu fajn kolek-
tiv, navzájem si pomáháme a mně se tu moc líbí, mohu tvořit 
i podle své fantazie. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat kolektivu Zahrady 2000, 
že se o nás tak mile starají a jsou velice ochotni.  

Jindřiška 



Zahrada 2000 o.s. 

Dětřichov 32 

79001 Jeseník 

zahrada2000.cz 

nadeje.zahrada2000.cz 
fler.cz/zahrada-2000 

Telefon: +420 584 401 195 

E-mail: info@zahrada2000.cz 

 nadeje@zahrada2000.cz 

Zahrada 2000 o.s. 

 

„Když zjistíš co chceš, našel 

jsi všechno, co  v životě potře-

buješ“ 

Motto: 
S ředitelem Turkem 
nemusíš se bát, 
dej mu ruku, usměj se 
a měj život rád! 
  

***** 
Přestože v Zahradě "zahradničím" teprve krát-
ce, ráda bych Vám řekla, jakým dojmem na mě 
toto zařízení působí. 

Klienty a pracovníky Zahrady jsou většinou 
lidé, kteří potřebují ošetřit svou duši, nyní ale 
vedení přistoupilo i k zaměstnávání lidí s těles-
ným postižením, mezi které se řadím a ráda 
bych za tento nápad poděkovala, protože ať je 
člověk handicapován jakkoli, v dnešní době se 
jen těžko prosazuje na trhu práce. I zdraví lidé 
mají problémy najít zaměstnání odpovídající 
jejich kvalifikaci, doba je bohužel taková, že 
pokud nemáte známého, který má známého, 
končíte na úřadu práce a tam se jako hrdina 
opravdu nikdo necítí... 

Pro lidi, kteří nacházejí uplatnění v Zahradě, je 

Tak to vidím já 

toto zařízení něco jako oáza, kde se mohou 
zastavit, nadechnout se, naučit se něco nového 
a toto pak odevzdat s pocitem, že o Vás někde 
stojí a svými výrobky děláte radost druhým.  

To, že někam patří, je velmi důležité nejen pro 
člověka s duševními problémy, ale i pro lidi 
tělesně postižené, kterým zdravotní stav nedo-
volí vykonávat to, co mohou dělat ti zdraví. 

Když přijdu do Zahrady nebo do "své" dílny v 
Moravolenu, vidím kolem sebe řa-
du spokojených tváří, vidím lidi, které práce v 
Zahradě naplňuje, slyším jejich smích, vidím 
výrobky, které jim rozkvétají v rukou a jsem 
ráda, že jsem součástí tohoto společenství. 

DĚKUJI. 

Vlaďka Mrňková  

 


