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PREMIÉRA 

Jedním z významných bodů programu nedávno 

proběhnuvšího Komunitního odpoledne u nás v 

Zahradě bylo otevření našeho nového počinu-

komunitní knihovničky :). Píšu zdrobněle knihovnič-

ky, protože k ní jako jeden ze dvou knihovníků, 

kteří její provoz budou mít na starost (mojí milou 

kolegyní je paní Iva Špičková) mám srdeční vztah, 

ale je to knihovna jako každá jiná. I když začínáme, 

máme v ní už řadu knížek různých žánrů. Pro dopl-

ňování fondu se výborně hodí myšlenka Knížky s 

příběhem, což znamená že každý může do knihov-

ny věnovat libovolnou knížku, ke které přiloží vzkaz 

proč si myslí že by zrovna tato knížka v naší knihov-

ně měla být, čím ho obohatila... Jedním z našich 

milých dárců je například pan Rodan Hojgr, který 

už se na Jesenicku podílí na řadě zajímavých pro-

jektů. V rámci diskuse k prvním okamžikům jsme 

představili i naši vizi knihovny nikoli pouze jako 

místa k půjčování knih (jakkoliv to samo o sobě 

není vůbec málo) ale kulturního projektu kde chce-

me pořádat tematické pořady, kytarové recitály a 

podobně… 
Tímto bych vás za námi do knihovny chtěl pozvat, 

přijďte a přesvědčte se, že náš nový prostor je milý 

a zajímavý.  
Otevírací doba naší komunitní knihovny v Zahradě 

2000  je každý čtvrtek od 12.30 do 15.00 hod. 
Ota Ševčík  

Tři, dva, jedna START Tradiční a velmi oblíbené promítání filmů 

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


Víme, že tato první věta se často automaticky pronáší při různých příležitostech. Ale také víme, že mezi námi žijí lidé, kteří to dokáží! 

Říkáme jim fotografové a tím myslím skutečné fachmany na slovo vzaté. Jsou to nenápadní hrdinové okamžiku. Fascinují mě. Obdi-

vuji jejich vidění světa. Díky jim můžeme prožít své životní okamžiky vícekrát ve svých vzpomínkách, které oživují. V Zahradě jich má-

me několik a to je dobře. Dělají nám radost. Protože udělat pěknou fotku není jen tak (každý na to mít nemusí). S dlouhodobou zku-

šeností i vzdělaností zvěčňují tak neopakovatelné okamžiky našich životů a za to vřelé díky. 
     Když se podívám na fotografii z prvního 

výjezdu našeho BNAtýmu, vidím spokojené 

usměvavé tváře. Ano, fotka je pravdivá. Na-

vštívili jsme speciální devítku Šumperské 

SCHOLA VIVY a jako začátečníci jsme měli 

nějaké ty obavy. I přes dlouhou přípravu, 

která předcházela. Avšak nové životní zkuše-

nosti rozvíjejí naše osobnosti. 
      Vezmu to zkratkou: všichni mě mile pře-

kvapili, zejména Maruška v roli moderátorky. 

Školský den BNA je poměrně dlouhý: skládá 

se ze čtyř částí. Řeknu jen stručně, že Šum-

perské finále našeho týmu bylo strhující a 

ohromující. Po  sdílení mého příběhu nakonec 

sdíleli svůj příběh všichni členové BNAtýmu a 

dokonce i obě učitelky před svou třídou. Další 

komentář je zbytečný, byla to síla. Díky Zahra-

do 2000, díky BNAtýme, díky SCHOLA VIVO, 

díky FOKUSE!  
Hanuš Loucký 
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 VÝLET JÁDRA 

V sobotu 21.4. jsem se jako nový člen realizačního týmu projektu 

Komunitní sociální práce zúčastnila výletu jádrové skupiny. V osm 

ráno jsem se na domluveném místě setkala s Hanušem, Lenkou a 

Jakubem, který nám zajistil odvoz „zahradním“ autem. Naložili jsme 

batohy (tašku) a vydali se pro posledního člena naší sestavy - Jirku. 
V plném obsazení jsme vyrazili k pohoří Kralického Sněžníku. Auto 

jsme zaparkovali v Dolní Moravě pod stanicí lanovky vedoucí ke 

Stezce v oblacích. Pojedeme lanovkou? Plni sil a elánu jsme tímto 

způsobem dopravy opovrhli a rázovali jsme si to nahoru pěkně po 

svých. Nikam jsme nespěchali, užili jsme si procházku v krásném 

prostředí, za nádherného počasí a v příjemné, přátelské atmosféře. 

Odměnou za túru nám byl další výšlap až na vrcholek rozhledny. Pro 

mě a Hanuše to byla vyloženě výzva pro naše závratě z výšky, ale 

s podporou ostatních jsme i my měli možnost pokochat se rozhle-

dem po kraji z nejvyššího dostupného místa rozhledny.  
No a pak následoval návrat zpátky na zem, který si Lenka s Kubou 

zpestřili jízdou tobogánem. Pod rozhlednou jsme si udělali malý 

obědový piknik. Posilněni svačinou jsme se vydali na zpáteční cestu 

k autu. Lehce utrmácení jsme se v restauraci u lanovky občerstvili a 

pohledem rozloučili s rozhlednou a vyjeli jsme za druhým cílem na-

šeho výletu – poutní místo Hora Matky Boží nad městem Králíky. 

Kolem kláštera jsme se procházeli, poposedávali, vyhřívali na slunci 

a tušili, že se „náš“ den chýlí ke konci.  
Cestu domů jsme si krátili vymýšlením dalších možných výletů (kam 

příště?, i s přespáním?), debatou o bobrech a o tom, jak ošetřit 

spáleniny od sluníčka. 
Svým spoluvýletníkům děkuji za příjemně strávený den a doufám, že 

budu mít příležitost si takovou akci zopakovat. Marta Kaplová 
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Po delším zvažování jsem se i já rozhodla přispět do novin. 

Důvodem je poděkování mým spolupracovníkům z prádel-

ny, kteří se již delší dobu dokáží vypořádat s někdy očeká-

vaným a někdy i s nepředvídaným náporem práce. A díky 

úsilí nás všech dokážeme uspokojovat přibývající množství 

zákazníků a přispívat k dobrému jménu nás všech v Zahra-

dě 2000. Daří se nám to i přesto, že nejen dle mého názo-

ru, nám k naší práci chybí jeden velký a jeden malý mandl. 

Ještě jednou děkuji všem svým zaměstnancům a doufám, 

že můj budoucí příspěvek bude obsahovat i velké poděko-

vání za dořešení našich připomínek. 
              Eva Zikopulu - vedoucí prádelny  

VIDNAVA A VIDNAVSKÉ MOKŘINY 

Pracovnice Peťka bydlí ve Vidnavě a navrhla výlet kolem Vidnavy. Těšili jsme se, dobře to naplánovala. Jeli jsme autobusem přes 

Supíkovice, Velké Kunětice, zhlédli kraj kolem polských hranic, pohled připomínal malou Hanou. Ve Vidnavě jsme nejprve navštívili 

Informační, chtěli jít do místní Galérie, je na tomto konci Olomouckého kraje vyhlášená. Výstava obsahovala práce handicapovaných 

a duševně nemocných klientů. Práce na dosti vysoké úrovni, dalo by se vybrat. Po prohlídce následovala návštěva místní lékárny "U 

orla". Pan magistr stačil i při prodeji povědět historii lékárny. Dále jsme pokračovali asi 1,5 km k Vidnavským mokřinám. Je to rezer-

vace s názvoslovím fauny a flory na tomto Uzemíčku Vidnavy. V samém centru se nacházejí lavičky na pohled rybníka s rákosím a 

hnizdečkama pro kachny a ptactvo. A odpočinek pro turisty a cyklisty, potkali jsme i polské cyklisty. Úžasné místo klidu pro naši 

Dušičku. Po skupinkách jsme se vraceli do centra Vidnavy na zmrzlinu a zákusek, přitom zvládali nádvoří LŠU, kostel a renesanční 

zámek. Toť vše o výletu s vedoucími pracovníky Zahrady-myslím si, že všem ten den bylo Dobře.   Alča 

A odpočívající ve vidnavské galerii Zahrada pochodující 



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

Viděla jsem vzduch 

nad kolejema se chvět 

A ta změť 

připomněla mi ty oči, 

jež znám nazpaměť 

A možná 

stojí za zmínku, 

že jak kouř z ohýnku 

prchá někam do éteru 

Zbylo pár plamínků 

A ty 

jako vzpomínky si beru  

Bára Malíková 

Křest básnické sbírky  

Kolikrát jsi plakal 

pro pocit prchavý 

Kolikrát jsi ji viděl, 

tu tvář přátelskou 

Kolikrát se styděl 

oslovit tu tajemnou  

A v skrytu duše 

doufal, že bude 

tvou 

Bára Malíková 

Jarka Konyariková 

Jarka Konyariková 

Jarda Vrbata 

Honza Domes 


