
V rámci literárního 

pásma na akci "Sami 

sobě si" jsem četl i básně 

mého nejoblíbenějšího 

českého autora Jáchyma 

Topola. Měl jsem trochu 

větší trému, než když 

recituji svoje věci, proto-

že Jáchyma znám osobně 

a mám nejen k jeho dílu, 

ale i životu velkou úctu. 

Jáchym Topol je synem 

známého dramatika 

Josefa Topola stejně, 

jako jím byl již zesnulý 

Filip Topol, hlavní osob-

nost významné kapely 

naší alternativní scény 

Psí vojáci. Řadu textů jim 

Jáchym napsal. Stejně 

jako Psí vojáci nesměli za 

komunismu oficiálně 

vystupovat, ani Jáchym 

Topol nemohl oficiálně 

publikovat. Po roce 1989 

měla úspěch celá řada 

jeho děl, za všechny bych 

doporučil román Sestra, 

který byl i vynikajícím 

způsobem zfilmován. 

Nejznámější básnickou 

sbírkou je V úterý bude 

válka, z které jsem četl. 

Jáchym Topol po revoluci 

vystudoval etnografii a 

věnuje se životu sibiř-

ských národů      Ota 

 

Květen 2017 
  ZA HR A DA  2 0 0 0  z .s. ,  sv ép om o cn á  s ku p in a  s  p ř isp ěn ím  šir š í  k om u n ity  

LISTY ZAHRADY 
 

 

17. března proběhla v Dětřichově zajímavá zábavně informativní akce svépomocné 

skupiny  s početnou účastí naší klientely a návštěvou p. ředitele. Měla za cíl získat 

další přispěvovatele do ZN. Program byl pestrý, mluvilo se zejména o Zahrádkách, 

které budou rozšířeny o přílohu LISTY ZAHRADY. Dalším vzácným hostem byla Han-

ka Hausnerová (přezdívaná též p. Columbová, protože ji mezi klienty a pracovníky 

nikdo nezná). Byla to příjemná beseda v uvolněné atmosféře. Na závěr se konal 

bohatý vynikající raut, který připravili sami klienti. O program se postarali: Jarda 

Vrbata interpretoval své literární počiny velmi osobitě. Jarda Halama hezky zpíval a 

hrál na kytaru a zarecitoval báseň Jaromíra Nohavici. Adam uvařil výborný oběd. Aňa 

moderovala celou sešlost a přednesla i svou báseň - byla to její první akce  na nové 

pozici komunitního pracovníka,  bravurně se toho zhostila a ještě získala novou 

klientku. Ota procítěně recitoval své básně a básně Jáchyma Topola. Lenka Šafářo-

vá strhla na sebe pozornost recitací svých poetických pokusů a umí tím velmi poba-

vit. A konečně Hanka Hausnerová zasvěceně představila ZN a jejich výhled do bu-

doucna....Díky všem, byli jste fajn! Tato událost nám ukázala další alternativu Kavá-

renského pátku (s výměnou rolí), kde sociální pracovníci putují do Bílé Vody (na 

kongres) a přenechávají školku v Dětřichově (CSR) svépomocné skupině HOPE. 

Těšíme se na další podobné akce s výborným precizním zajištěním (chutným obě-

dem atd.)! 

Hanuš :-), Lenka Šafářová 

Divadelní kroužek 

Ve středu 8. února se v prostředí nám milé kavárny Ennea 

konala první schůzka divadelního kroužku při Zahradě 2000. 

Vznikla z iniciativy Jarky Klohnové a mojí maličkosti a je to v 

podstatě znovuoživení myšlenky Adélky Raifové na vytvoření 

dlouhodobě fungujícího divadelního spolku. Na této schůzce 

jsme probrali úplně základní věci, shodli se, že Jirka Navrátil 

je ideální uvaděč a vypravěč  a probrali první možné 

texty. Nejsme společností uzavřenou, každý kdo by se chtěl 

zapojit, je vítán a může se obrátit na mně. Umění zdar a 

dividýlku zvláště  

Ota Sami sobě si 
 

Ročník 1.  Číslo 1. 

Občasník sestavený z příspěvků členů svépomocné skupiny a širší komunity, podporované od května 2017 v 

rámci projektu “Komunitní sociální práce”, reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006135 . 

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


 

 

 

 

 

 

 

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA 

 
 

Tvůrčí tým: Hana Hausnerová, Hana Kontriková, Otakar Ševčík,  Hanuš Loucký a všichni ostatní :-)  

ZAHRADA 2000 z.s., svépomocná 

skupina s přispěním širší komunity  
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Najdi rozdíly :)  

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

Ke stažení naleznete Listy ZAHRADY na webu www.zahrada2000.cz 

10. setkání 

Platformy, které se 

konalo 24. 3. 2017 

v prostorách 

pobočky Člověka v 

tísni v Olomouci  

Byly jsme tam já 

(Hanka Kontriková) a 

Pavla Stoklasová 

Představily jsme práci 

Zahrady a vznikající 

program komunitní 

práce. 

 

Užitečné 

setkání. 

Přítomní hosté 

měli zájem i o 

letáky a kladli 

dotazy, navázali 

jsme vzájemné 

kontakty. 

skupina je první klientskou aktivitou v Zahradě 

2000. Funguje bezmála 15 let. Skupina má 

společné zájmy, tráví spolu volný čas a hlavní 

činnost spočívá v práci na občasníku Zahrady 

2000 a svépomocné skupiny HOPE. Bulletin má 

jméno ZAHRADNÍ NOVINY a příloha LISTY ZA-

HRADY, při práci si užijeme mnoho krásných 

chvilek při sběru materiálů i při distribuci. Za-

městnává nás plně a hlavně máme společnou 

smysluplnou práci. Do práce jsou zapojeni téměř 

všichni pravidelní návštěvníci Sociálně rehabili-

tačního centra Zahrada 2000. Dále se setkává-

me na společných akcích v Sociálním klubu. 

Nejen že je to práce, která je pravidelná, ale 

hlavně nás naplňuje v tom, že můžeme být ně-

komu prospěšní. Ať uživatelům psychiatrické 

péče, tedy někomu kdo je na tom podobně jako 

my, nebo rodinným příslušníkům nebo i odborní-

kům. 

HumornáOchotnáPracovitáEnergická 

http://nadeje.zahrada2000.cz/html/zahradni_noviny.html
http://zahrada2000.cz/
http://nadeje.zahrada2000.cz/html/fotogalerie.html

