
najednou už nemrazí 

teplo dýchat do dlaní 

oči k jaru nadějně 

vzhlíží 

nenechat se 

upadnout do níží 

křehkost sněženek 

pod kůží 

jseš statečná! už to 

přece netíží 

  

ještě prádlo z pračky 

a sklenku Portugalu 

stejně modrého jak 

aviváž za babku 

a lásku, jež 

nevyždímána zůstala 

něžnými slovy utkána 

 

sladké pocity radosti 

kroutí se jak železo 

bez ohně 

do pouhé spirály u 

vrat dávno 

zapomenutých 

u cesty, kam kroky 

nevedou 

budu se Tě pevně 

držet  

snad vzpomenu si! 

Hana Kontriková 
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VÁNOČNÍ SETKÁNÍ V DĚTŘICHOVĚ  
Po náročném pracovním roku si zasloužíme trochu 

klidu a pokoje v podobě sváteční atmosféry, vánočních 

zvyků. 

Tradiční vánoční setkání 19.prosince mělo hojnou 

účast ze všech provozů Zahrady 2000. Ředitel St. Turek 

zhodnotil činnost naší organizace během uplynulého 

roku. Chválil prodejní tým a prádelnu a poděko-

val  všem pracovníků. Moderátorství se zhostil Pavel 

Havelka, takže program měl rychlý spád a zbylo více 

prostoru k setkávání pracovníků. Monika nám přečetla 

podrobnou přednášku o slavení Vánoc a o další oboha-

cení programu se postaral spontánně vytvořený sbor 

zpěváků a flétnistů, který interpretoval klasické vánoční 

koledy. Při rozdávání dárků se s námi rozloučil v novém 

kostýmu Honza Domes. Dostalo se na všechny, kteří 

byli překvapeni různorodostí a neobvyklostí darovaných 

předmětů :-) Občerstvení bylo pestré, připomeňme si 

alespoň vynikající štrůdl. 

Jarek Halama 

Společné zpívání koled 

Příjemné vánoční setkání 

http://www.zahrada2000.cz/storage/KOMUNITNI_SOCIALNI_PRACE_-_TZ.pdf


Další akce ke konci roku se uskutečnila 28. 

prosince. 

Účast byla překvapivě velká. Jídlo také zna-

menité - superrychlé jednohubky a výtečná 

zelňačka, po níž následoval tradičně novoroč-

ní přípitek. Lidé nosili i vánoční cukroví, i jiné 

pochutiny např. domácí uzené :-) apod.  

Hodně se zpívalo za hudební podpory bratří 

Halamů, takže jsme ani nevyužívali reproduk-

torované hudby. Zazněly písně ze zpěvníků 

oblíbených autorů - L.Cohena, B. Dylana, K. 

Kryla. Nakonec jsme zpívali ze všemi soc. 

pracovníky, Libuškou a Toníkem, který umí 

Zvonky štěstí zpaměti, bylo to velmi milé. 

Společenské hry dostaly také zelenou, ukáza-

ly nám největší přeborníky v kartách a Člově-

če nezlob se! Jaké jsme si to udělali, takové 

jsme to měli… 

Klid a spokojenost na sklonku letoška se 

naplnily. Popřejme si do Nového roku totéž a 

navíc zdraví a štěstí. A tak se prostě mějte v 

Novém roce fajn! :-) 

Hanuš Loucký 
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některé dny a noci jsou těžší  

temnota duše rozpíná se bez 

ptaní 

srdce jsa neforemné znenadání 

slzy v tichém obleku úlevu mi 

dají… 

Hanka Kontriková  

 

POSEL 

Venku byl vítr 

Vítr byl velký 

Uletěl oharek 

Cestou svítil 

Jako posel 

A nikdo z lidí neví 

Kam doletí 

Ota Ševčík 

MOMENTKA 

Lístek mi právě 

oknem do kuchyně vletěl 

Rychle sem vklouzl 

z temnoty kde je málo světel 

Je to jen lístek, 

není to velký list 

Jako já v časech 

kdy tápu a nejsem jist 

Ota Ševčík 

Obchůdek 

Keramika a košíky i hračky pro 

malé hošíky 

Je libo slůně  či koníka pro 

Mirka nebo Vládíka? 

Také děvčata mohou si vybrat 

na památku 

Třeba berušku v červeném 

kabátku 

Jarda Halama 

Jaké jsme si to udělali, takové jsme to měli 

Přijdu-li do Zahradní prádelny, jsem nadšená. Voní tam 

vyprané prádlo, je krásně uložené v regálcích, připravené 

na odvoz k zákazníkům, 

kterých je hodně. Panuje 

tam soulad, všechno jde 

tak, jak má být. 

Velkou zásluhu má na 

tom vedoucí prádelny 

Evka Zikopulu. Vyžaduje 

disciplínu, ale vyplácí se 

to. Často zaměstnanci 

pracují na tři nebo čtyři 

směny, rádi se zapojují. 

Někdy mají práce nad 

hlavu, říkají, že to neva-

dí. Do práce se vrací s 

chutí. Moc jim všem 

děkuji za Zahradníky a 

za sebe. 

Alča Hlásná  

O Zahradní prádelně 
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Nekonečné turné autorského čtení prokletého básníka Oty Ševčíka po-

kračovalo letos ještě: 

17. října v kavárně Ennea Jeseník s Jarkem Halamou a kytaristou Mar-

kem Zbořilem 

20. prosince v kavárně Kavka Javorník s Marcelou Vaňkovou a Markem 

Zbořilem 

a 29. prosince v Travné s Markem Zbořilem. 

Připomínám alespoň Kavku, která je v rukou nových majitelů a s nimiž 

Hanka navázala další možnou spolupráci vhodnou i pro další členy komu-

nity. 

Ota byl ve vynikajícím rozpoložení a sršel vtipem. Marcela, začínající au-

torka, která se inspiruje mimo jiné svou prací pečovatelky, přednášela 

své verše procítěně, od srdce, místy melancholicky, jako zkušená drama-

tická umělkyně. Ota příležitostně sypal z rukávu humorné poznámky, 

jakmile přerušil kávovar na presso svým nadměrným hlukem vystoupení 

obou básníků anebo se Marek opět chopil kytary a začal improvizovat. 

Atmosféra byla patřičně klubová, protože se hojně komunikovalo i napříč 

publikem. Originální bylo jak Marcela mluvila o svých verších, jejich vzni-

ku a o čem jsou, čímž usnadňovala posluchačům pochopit podstatu 

svých básní. Ota recitoval hlasitě svým pevným, neomylně jistým hlasem 

své známé i nové kusy a tím rušícímu přístroji na kávu nedal šanci. Po-

tom vyprávěl historku ze svého dětství, jak prožil první autorské čtení 

svého života: jednou na dětském karnevalu mával vehementně na své 

rodiče právě v okamžiku, kdy se pořadatelka ptala, které dítě se hlásí k 

recitaci, takže do toho spadl jako do vody a po letech už umí plavat suve-

rénně jako štika.  

Tyto dva kontrastující hlasy - ženský a mužský prováděl od začátku svým 

originálním hudebním uměním a vtipnými glosami až do parádního, ener-

gií nabitého hravého finále zpěvák a kytarista Pětičlenného tria Marek 

Zbořil. Zazpíval písně i jiných autorů, např. Vladimíra Merty a dalších. A 

nakonec nemohl chybět Ohnivý kruh od J. Cashe, to už zpívali všichni 

protagonisté za vydatné podpory publika. Hanuš Loucký 

 “OHNIVÉ KOLO” (lásky) PROVÁZELO HRAVÉ VEČERY PLNÉ POEZIE, HUDBY A ŽIVÉHO SLOVA  

Škatule, škatule, hejbejte se! aneb Alenčiny poznámky k dění v Zahradě 

Změna, přišla určitě ku prospěchu. Po jarním odchodu 4 - 5 lidí ze Zahrady 2000 přišli NOVÍ. Přišli mladí, zdvořilí, nadšení pracovat, 

přišli i s novými nápady. Společně s klienty se vyzdobilo 1. patro, sedací kout, prokoukly nástěnky, poutavé je schodiště a nástěnka 

s pracovníky Zahrady2000 (je to milé). Je upravená zahrada, jsou tam výpěstky levandule i rajčátek, také se hodně využívá i pro 

letní tábor dětí. Je to fajn. 

Letní tvůrčí dílničky pro děti: Letní tábor probíhal i uvnitř Zahrady na téma Výlet na Mars, 

kde jeden z účastníku měl úraz nohy a spoustu odřenin, ukázali jsme si s pomocí dětí jak ho 

správně ošetřit. Před letem měli děti zpracovat zdravotnický test, obstály hodně dobře a 

test se líbil. 

Voňavý kavárenský den v Zahradě:  Skoro 1x měsíčně pořádáme Kavárenský den, vždy 

něco dobrého upeče Bertička a všichni se pak podílejí na obsluze. 

A dále musím vyzdvihnout účast na akci Psychiatrické nemocnice v Opavě s názvem 

"Společně to zvládneme". Měli jsme úspěch, také o nás většinou věděli z internetových 

stránek. Připravili jsme pro děti pracovní koutek pro výrobu masek na karneval to hlavně 

dopoledne a odpoledne si děti s rodiči mohli koupit podložku a pedig na pletení košíčku či 

misky a hodně se lidé i klienti psychiatrické nemocnice zastavovali u Evičky při tkaní na 

malém stavu, také si to většina vyzkoušela. 

To byl výčet akcí s novými posilami. Málem bych zapomněla na Zahrada Fest. Teď budu 

možná po východočesku trošku prdlá, ale stojím si zatím (děckám jsem to řekla), že tento 

Tým co je v Zahradě nyní, je nejlepší za dobu, co docházím 12 let do Zahrady. Všem fandím! Vaše Alča Hlásná 

Pohodová atmosféra v Café Kavka Javorník 

Vystupující básníci Marcela Vaňková, Ota 
Ševčík a kytarista Marek Zbořil 

 



 

Tvůrčí tým: Hana Kontriková, Otakar Ševčík,  Hanuš Loucký, Petra Malá a všichni ostatní :-) Autoři fotografií Hana Kontriková a spol. 

Autor grafiky Hana Hausnerová 

ZAHRADA 2000 z .s . ,  svépomocná 

skupina s  př ispěním ši rší  komunity  

Máte-li zájem o pravidelný odběr, dejte nám zprávu na info@zahrada2000.cz a pošleme Vám tištěné nebo elektronické v pdf. 

Smrt dítěte 

Když nastane v rodině nečekaná událost. Rodiče přijdou o to nej-

cennější o dítě. Je to nejtěžší, co je mohlo potkat. Moc to bolí, 

bolest, která nikdy nepřestane a nikdy neutichne. 

Tam, kde je bolest,  přichází úleva. 

Tam, kde je nepokoj, přichází pokoj. 

Tam, kde je pláč, přichází radost. 

  

Uprchlická krize 

Uprchlíci, kteří míří do Evropy, kteří utíkají před válečným konflik-

tem hledají lepší život v jiných zemích. 

Některé země, ale uprchlíky ze Syrie nechtějí přijmout, protože se 

obávají, že jsou to teroristé, kteří  zabíjejí nevinné. 

  

Dítě se speciálními potřebami 

Když  se matce narodí dítě. Je moc šťastná. Je to dar. Ale když je 

dítě s nějakou zdravotní vadou, ptá se Boha proč to muselo potkat 

zrovna ji? Bůh neubližuje, Bůh je láska, pokoj, radost. Tyhle děti 

vynikají    

Když  človíčci, kteří žijí bez domova, jsou to nemocní s různým 

handicapem,  jsou i mezi nimi děti bez rozdílu věku. To je jen hrst-

ka lidiček, kteří se nacházejí v bezvýchodné situaci! 

A potřebují pomoc druhým. Žijí v nelidských podmínkách.  

                                                                                                                              

Petra Orságová 

 

Tým projektu „Komunitní sociální práce“ 

Jsme tady pro vás každé pondělí a 

středu v době od 9.00 do 16.00 hod. 

V budově stacionáře Zahrady 2000, 

Dětřichov. 

Ve stacionáři je také přístupný klientský 

počítač, který lze volně používat. 

Přednost mají ti, kteří na něm připravují 

něco pro Komunitní projekt, Zahradu 

před těmi, kteří chtějí brouzdat :-)  

Těšíme se na Vás. 

Členové realizačního týmu KSP. 

Baví Tě psát básničky? 

Máš doma plný šuplík textů, o které by 

ses chtěl podělit? 

Rád maluješ či fotíš? 

Případně máš touhu se podílet na psaní 

reportáží z akcí Zahrady 2000 či 

rozhovorů s pracovníky a klienty. 

V Listech Zahrady máme pro Tebe 

příležitost.   

Vlastní tvorbu můžeš donést 

komunitním pracovníkům osobně.  Jsou 

k zastižení každé pondělí a středu od 9 -

16.00 hod. ve stacionáři v Dětřichově, a 

nebo zaslat  na adresu: 

komunita@zahrada2000.cz 

"Tady je místo pro Vaši kresbu, báseň,..."  

Baví mě vytvářet loutky :-)  

Máte i vy zájem hrát loutkové divadlo a 

vytvořit si vlastní loutku? Nebo hrát 

divadlo i bez vlastní loutky? Loutka 

může být z různých materiálů. Jde o to, 

aby loutka měla duši. Nebojte se, 

loutkové divadlo může hrát každý. 

Sháním parťáky, protože ve více lidech 

je to větší zábava :-)  

Za jádrovou skupinu se na vás těší 

Lenka Šafářová 

Pro bližší informace o možnosti 

zapojení se do společné tvorby 

kontaktujte prosím pracovníky 

komunitního projektu, kteří jsou k 

zastižení v budově 

Stacionáře Zahrady 2000, Dětřichov, 

pondělí a středa 9-16 hodin nebo na emailu: 

komunita@zahrada2000.cz 
 www.zahrada2000.cz | www.destigma.cz 

 


