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1. Úvodní slovo 
 
Rok 2008 byl dalším rokem po nabytí účinnosti nového zákona o sociálních službách a pro nás jako 
poskytovatele sociálních služeb opět
 
Poděkování patří současným pracovníkům i „osobám blízkým“ za to že aktivně přistoupili k
nových povinností poskytovatele 
 
Poděkování patří sponzorům a příznivcům našeho 
neodradil ani zvyšující se podíl nákladů na administraci a vedlejší provozní náklady vyplývající z
legislativy a zachovali nám svou přízeň.
 
Poděkování patří klientům – uživatelům našich služeb za jejich obdivuhodný entuziasmus a aktivní 
přístup při zapojení se do našich společných aktivit (ke kterému jim snad svým skromným dílem 
přispíváme). 
 
Jsem rád že se nám stále nevytratilo nadšení, dobrá
profesionalita práce a věřím že se nám i v
udržovat v rovnováze a že tento úvod k
přepracovávat☺. 
 
 
 

 
 
 
2. Údaje o organizaci 
 

Název : 

Organizační forma: 

Statutární zástupce : 

IČO :  

Sídlo :                                        

Obec:  Jeseník Kód obce:  CZD711

Část obce: - Okres: Jeseník

Ulice:  Dětřichov č. p.: 

 

Program a obsah nabízených služeb v roce 2008 
a výhledy do roku 2009 

dalšími institucemi a organizacemi 

nabytí účinnosti nového zákona o sociálních službách a pro nás jako 
opět rokem bouřlivým a vyčerpávajícím.   

Poděkování patří současným pracovníkům i „osobám blízkým“ za to že aktivně přistoupili k
 a nenechali se znechutit a odradit narůstající administrativní zátěži

Poděkování patří sponzorům a příznivcům našeho Sociálně rehabilitačního 
neodradil ani zvyšující se podíl nákladů na administraci a vedlejší provozní náklady vyplývající z
legislativy a zachovali nám svou přízeň. 

uživatelům našich služeb za jejich obdivuhodný entuziasmus a aktivní 
zapojení se do našich společných aktivit (ke kterému jim snad svým skromným dílem 

nevytratilo nadšení, dobrá nálada, dobré vztahy a zároveň vysoká 
profesionalita práce a věřím že se nám i v dalších letech podaří všechny tyto základní principy 

a že tento úvod k výroční zprávě nebude třeba ani v dalšíc

Mgr. Stanislav TUREK, předseda správní rady

 

Zahrada 2000 o.s. 

Občanské sdružení

Mgr. Stanislav TUREK

64988309 

Sídlo :                                         

Kód obce:  CZD711 PSČ:  790 01

Okres: Jeseník Kraj: Olomoucký

č. p.: 32  

nabytí účinnosti nového zákona o sociálních službách a pro nás jako 

Poděkování patří současným pracovníkům i „osobám blízkým“ za to že aktivně přistoupili k zavádění 
růstající administrativní zátěži.. 

 centra za to že je 
neodradil ani zvyšující se podíl nákladů na administraci a vedlejší provozní náklady vyplývající z nové 

uživatelům našich služeb za jejich obdivuhodný entuziasmus a aktivní 
zapojení se do našich společných aktivit (ke kterému jim snad svým skromným dílem 

nálada, dobré vztahy a zároveň vysoká 
podaří všechny tyto základní principy 

dalších letech významně 

Stanislav TUREK, předseda správní rady 

Občanské sdružení 

Mgr. Stanislav TUREK 

PSČ:  790 01 

Kraj: Olomoucký 



Telefon/Fax:  

+420 584 401 195 

 

E-mail: 
 info@zahrada2000.cz 

Internet: 

http://www.zahrada2000.cz 

 

Číslo a datum registrace u MV 

 

Vs/1-1/36008/98-R ze dne 11.5.1998 

Číslo účtu: 168805494/0600 GE Money Bank Jeseník 

Adresa místně příslušného finančního úřadu: 
FÚ Jeseník, Fučíkova 1239, 790 01 Jeseník 

 

Provozovna – adresa :  

1. Sociálně rehabilitační centrum Dětřichov č.p. 32, Jeseník 790 01 

2. Prodejna Second Help Lipovská č.p. 98, Jeseník 790 01 

 
Členové občanského sdružení ZAHRADA2000 o.s. 

 
MUDr. Miroslav Novotný (psychiatr), PhDr. Ivan Galuska (psycholog), Dr. Lenka Turková 
(psycholožka), Mgr. Monika Novotná (psychog), Mgr. Martina Tušerová (psychog), Mgr. Stanislav 
Turek (manažer, pedagog),  Mgr. Petra Kročilová (pedagog), Ing. Iva Lačňáková (projektový manažer) 
         

Předseda správní rady:                           Mgr. Stanislav TUREK 
Člen správní rady:                                   Mgr. Monika NOVOTNÁ 
Člen správní rady:                                   PhDr. Petra KROČILOVÁ 
 

      Předseda revizní komise:                         PhDr. Ivan GALUSZKA 
 Člen revizní komise:                                 Dr. Lenka TURKOVÁ        
 Člen revizní komise:                                 Mgr. Martina TUŠEROVÁ 

 
 
   Zaměstnanci Sociálně rehabilitačního centra ZAHRADA2000  
 
M. Vrbová (sociální pracovnice), Dr. L. Turková (sociální pracovník, psycholog, case manager – 
částečný úvazek), J. Kratinová (pracovník v přímé péči), PhDr. P. Kročilová (pedagogický pracovník, 
case manager – částečný úvazek), , M. Makyčová (vedoucí tréninkového pracoviště, mandl), Mgr. S. 
Turek (ředitel zařízení, pedagogický pracovník – částečný úvazek), V. Kupčík (správce budovy). 
Přepočtený celkový úvazek zaměstnanců činil 4,7  
  

3. O nás aneb cíle... 
 
Občanské sdružení Zahrada 2000 vzniklo v roce 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, 
především duševně nemocných lidí z Jesenického regionu a spádového území Bruntál. Jeho 
posláním je umožnit duševně nemocným lidem „návrat zpět do života“, uplatnit se v lidské společnosti 
a pomáhat jim v jejich nelehké životní situaci zdolávat překážky běžného života, které jsou způsobeny 
jejich nemocí.  
Snažíme se vyjít vstříc potřebám naších klientů – žít plnohodnotný život, mít přátele, moci trávit svůj 
volný čas podle svých představ, být užitečný ostatním, moci pracovat v rámci svých možností a 
rozvíjet to, co dříve bez potíží zvládali a v důsledku nemoci to přestali dělat. 
 
Důležitým aspektem našeho zařízení je umožnit našim klientům vymanit se z izolace, kterou jim 
duševní nemoc a systém péče v minulosti přinesl, a to jak v pracovní, tak sociální oblasti. Učí se 
postupně zvládat jejich potíže a problémy s podporou ostatních klientů a terapeutů sami, vlastními 



silami. Programy jsou zaměřené na posilování sociálních kompetencí, znovuzískání pocitu 
sebedůvěry, vlastní hodnoty a sebeuplatnění.
Míra zapojení uživatelů v našem zařízení je vysoká. Klienti se aktivně zapojují do nabí
Závisí především na každém z nich, jakému typu programu z
Filozofií našeho zařízení je v první řadě přátelský vztah mezi klienty a terapeuty, podpora aktivního 
zapojení klientů do dění (zejména vlivem spřízněné
Breda) a důraz na tvůrčí prostředí.
 
Cílová klientela 
Cílovou klientelou jsou nejčastěji lidé trpící
psychózou, kteří se jinak obtížně zapojují do běžných forem sp
k poklesu zájmů a schopností a hrozí jim sociální izolace. Nezaměřujeme se však pouze na tuto 
klientelu, docházejí k nám lidé obecně s
vadami či osoby v krizi. Jsou to
schopnost komunikovat s lidmi.  
Většina našich klientů nemá možnost žít plnohodnotný „normální“ život, jsou plně či částečně invalidní 
a potřebují pomocnou ruku, aby se s
překonávat.  
Velká část klientů přichází z psychiatrických ambulancí v
psychologa, přicházejí i na doporučení obvodních lékařů, se kterými jsme v
pracovnic či jiných sdružení. Mnozí využívají našich služeb po ukončení hospitalizace v
možností, jak se o nás dozvědět, je v
zaměřené. 
 
Spolupracující profesionálové:
 
Sociálně rehabilitační centrum ZAHRADA úzce spolupracuje s
ambulancemi v Jeseníku (Centrum duševního zdraví Jeseník, Psychologická ordinace PhDR. 
Galuska) a Zlatých Horách (Centrum psychologických služeb s.r.o.)
rodinu OK v Jeseníku, PL v Bílé Vodě a řadou dalších odborníků věnujících se 
 

5. Program a obsah služeb 
 
Aktivity sociálně rehabilitačního centra byly strukturovány v
službami: 

a) Sociální rehabilitace, identifikátor 6514378
b) Sociálně terapeutické dílny

 
Sociální rehabilitace je poskytována jako
dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti 
schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život 
nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a 
kompetencí. 
 
Sociálně terapeutické dílny jsou určeny klientům kteří již zpravidla prošli základním stupněm 
rehabilitace a pro něž se stala rehabilitační aktivita v
 
Služby byly poskytovány klientům po celý rok v
rehabilitačních dílen.  
Týdenní rozpis rehabilitačních dílen

    Po: Keramická dílna, tkaní na stavu
    Út: Košíkářská a keramická dílna
            V tento den nabízelo své služby také Informační centrum pro   
            problematiku duševního zdraví a  nemoci Naděje a to od 10.00 do 12.00 
            hod,  
     St:  Košíkářská dílna, 
            tréninku paměti a pozornosti
            výpočetní techniky
     Čt:  Keramická dílna, tkaní na stavu
     Pá: Sociální klub  

silami. Programy jsou zaměřené na posilování sociálních kompetencí, znovuzískání pocitu 
sebedůvěry, vlastní hodnoty a sebeuplatnění. 

našem zařízení je vysoká. Klienti se aktivně zapojují do nabí
nich, jakému typu programu z bohaté nabídky dají přednost. 

první řadě přátelský vztah mezi klienty a terapeuty, podpora aktivního 
zapojení klientů do dění (zejména vlivem spřízněné, podobně zaměřené holandské organizace GGZ 
Breda) a důraz na tvůrčí prostředí. 

Cílovou klientelou jsou nejčastěji lidé trpící duševním onemocněním. Jedná se zejména o nemocné 
psychózou, kteří se jinak obtížně zapojují do běžných forem společenského života, dochází u nich 

poklesu zájmů a schopností a hrozí jim sociální izolace. Nezaměřujeme se však pouze na tuto 
nám lidé obecně s mentálním a tělesným postiženým, lidé s

krizi. Jsou to lidé, kteří postupně ztrácejí pracovní návyky, sociální dovednosti a 
 

Většina našich klientů nemá možnost žít plnohodnotný „normální“ život, jsou plně či částečně invalidní 
a potřebují pomocnou ruku, aby se s postižením a jeho důsledky mohli vyrovnat a postupně je 

psychiatrických ambulancí v Jeseníku, kde jsou v
psychologa, přicházejí i na doporučení obvodních lékařů, se kterými jsme v

ic či jiných sdružení. Mnozí využívají našich služeb po ukončení hospitalizace v
možností, jak se o nás dozvědět, je v rámci informačního centra, které je přímo na tyto služby 

Spolupracující profesionálové: 

centrum ZAHRADA úzce spolupracuje s psychiatrickými a psychologickými 
Jeseníku (Centrum duševního zdraví Jeseník, Psychologická ordinace PhDR. 

Galuska) a Zlatých Horách (Centrum psychologických služeb s.r.o.), s Poradenským centrem pro 
Bílé Vodě a řadou dalších odborníků věnujících se shodné

5. Program a obsah služeb nabízených v roce 2008 

Aktivity sociálně rehabilitačního centra byly strukturovány v souladu s registrovanými sociálními 

identifikátor 6514378 
Sociálně terapeutické dílny, identifikátor 6382746  

je poskytována jako základní služba s důrazem na aktivity
dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti uživatelů, a to rozvojem jejich specifických 
schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život 
nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a 

sou určeny klientům kteří již zpravidla prošli základním stupněm 
rehabilitace a pro něž se stala rehabilitační aktivita v některé z dílem nácvikem pracovní dovednosti.

Služby byly poskytovány klientům po celý rok v pracovní dny. Program byl určen dle rozpisu 

Týdenní rozpis rehabilitačních dílen je následující: 
tkaní na stavu, dřevodílna (po dohodě),  

keramická dílna, tkaní na stavu, arteterapie 
tento den nabízelo své služby také Informační centrum pro    

problematiku duševního zdraví a  nemoci Naděje a to od 10.00 do 12.00 

 tkaní na stavu, dřevodílna po dohodě, skupina 
tréninku paměti a pozornosti, kurs anglického jazyka (variantně v
výpočetní techniky 

tkaní na stavu 

silami. Programy jsou zaměřené na posilování sociálních kompetencí, znovuzískání pocitu 

našem zařízení je vysoká. Klienti se aktivně zapojují do nabízených služeb. 
bohaté nabídky dají přednost.  

první řadě přátelský vztah mezi klienty a terapeuty, podpora aktivního 
, podobně zaměřené holandské organizace GGZ 

duševním onemocněním. Jedná se zejména o nemocné 
olečenského života, dochází u nich 

poklesu zájmů a schopností a hrozí jim sociální izolace. Nezaměřujeme se však pouze na tuto 
mentálním a tělesným postiženým, lidé s kombinovanými 

lidé, kteří postupně ztrácejí pracovní návyky, sociální dovednosti a 

Většina našich klientů nemá možnost žít plnohodnotný „normální“ život, jsou plně či částečně invalidní 
ho důsledky mohli vyrovnat a postupně je 

Jeseníku, kde jsou v péči psychiatra či 
psychologa, přicházejí i na doporučení obvodních lékařů, se kterými jsme v kontaktu, sociálních 

ic či jiných sdružení. Mnozí využívají našich služeb po ukončení hospitalizace v PL. Další 
rámci informačního centra, které je přímo na tyto služby 

psychiatrickými a psychologickými 
Jeseníku (Centrum duševního zdraví Jeseník, Psychologická ordinace PhDR. 

Poradenským centrem pro 
shodné cílové skupině. 

registrovanými sociálními 

na aktivity směřující k 
rozvojem jejich specifických 

schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život 
nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a 

sou určeny klientům kteří již zpravidla prošli základním stupněm 
dílem nácvikem pracovní dovednosti. 

pracovní dny. Program byl určen dle rozpisu 

problematiku duševního zdraví a  nemoci Naděje a to od 10.00 do 12.00  

skupina  
variantně v pondělí), kurs    



 
Chráněné pracoviště prádelny s
Chráněné tréninkové pracoviště prodejny Second Help
Individuální práce s jednotlivými klienty průběžně.

 
 
Pracovní rehabilitace  
má podobu neplacené pracovní příležitosti 
košíkářská), míra podpory terapeuta a psychologa závisí na schopnostech a samostatnosti klienta. 
Pracovní terapeut je v dílnách přítomen vždy. Cílem rehabilitačních dílen je rozvoj pracovních 
dovedností, budování sebedůvěry a navazování sociálních kontaktů, které klienti v
nemoci ztratili. 
 
Sociální klub 
cílem je podpora sociálních kontaktů, budování sebedůvěry a rozvíjení volnočasových aktivit (kulturní, 
sportovní naučné aj. akce). Klub je vyu
sociálního klubu vyrazili na množství výletů (např. na Rejvíz, na Čertovy kameny či do Priessnitzových 
lázní), opékali, navštěvovali se, byli na bowlingu či plavat v
 
Výběrové služby:  
Arteterapie, psychologické poradenství, skupina tréninku paměti a pozornosti, kurs anglického jazyka, 
kurs výpočetní techniky 

- anglický jazyk – probíhal 1x týdně. Kurz je rozdělen na 2 skupiny, začátečníky a pokročilé. 
K výuce jsou používány nové učebnice a výuková CD.

- kurs výpočetní techniky
úrovně znalosti uživatele. 

- trénink paměti a pozornosti
dovedností a mnestických funkcí.

- arteterapie – probíhala 1x týdně. Arteterapie je zaměřena psychoterapeuticky, na výrazové 
aj. výtvarné  techniky. 

 
Svépomocná skupina klientskéh
VIDA, je vedeno samotnými uživateli služeb. Cílem bylo poskytování informací a rozhovorů veřejnosti 
či těm kteří se o problematiku duševních onemocnění zajímají a to  na základě vlastních zk
prožitků s onemocněním, rozvoj svépomoci a zaplnění mezery v
zdraví. 
Významnou součástí práce klientského hnutí 
občasníku „ZAHRADNÍ NOVINY“ a elektronické prezentace aktivit na samostatné doméně 3. řádu 
http://nadeje.zahrada2000.cz/ 
 
 
Edukační program „Jak žít s psychózou“
je zaměřen na vzdělávání klientů trpící psychózou. Zdůrazněn je edukační aspekt  (mít co nejvíce 
informací o svém onemocnění), zvládání příznaků a důležitost spolupráce s
podstatným a neopominutelným aspektem v
formou přednášek, ale i aktivního zapojení samotných klientů, čtení z
her.  
 
Prezentační a komunikační aktivity směřované k
jsou stále významnější součástí procesu sociální rehabilitace našich uživ
vlastních výrobků a vlastní práce (pletení košíků, práce na stavu�) na veřejných jarmarcích lidových 
řemesel a podobně zaměřených akcích
prodejničce. Tento způsob setkávání s
o snížení stigmatizace duševního onemocnění
 
V roce 2008  jsme se účastnili 
následujících akcích: 

- Otevírání lázeňské sezóny
- Otevírání Mechového jezírka na Rejvíze (2
- Dětský den na Ranči Orel (7.6.)

ádelny s mandlem - Po až Pá od 7.00 -11.30hod
Chráněné tréninkové pracoviště prodejny Second Help – Po až Pá od 8.30 do 16.30 hod, 

jednotlivými klienty průběžně. 

má podobu neplacené pracovní příležitosti v rehabilitačních dílnách (keramická, tkalcovská a 
košíkářská), míra podpory terapeuta a psychologa závisí na schopnostech a samostatnosti klienta. 

dílnách přítomen vždy. Cílem rehabilitačních dílen je rozvoj pracovních 
udování sebedůvěry a navazování sociálních kontaktů, které klienti v

cílem je podpora sociálních kontaktů, budování sebedůvěry a rozvíjení volnočasových aktivit (kulturní, 
sportovní naučné aj. akce). Klub je využíván klienty celodenně 1 den v týdnu.  Klienti v
sociálního klubu vyrazili na množství výletů (např. na Rejvíz, na Čertovy kameny či do Priessnitzových 
lázní), opékali, navštěvovali se, byli na bowlingu či plavat v bazéně. Službu využívá asi 15 klie

Arteterapie, psychologické poradenství, skupina tréninku paměti a pozornosti, kurs anglického jazyka, 

probíhal 1x týdně. Kurz je rozdělen na 2 skupiny, začátečníky a pokročilé. 
výuce jsou používány nové učebnice a výuková CD. 

kurs výpočetní techniky – probíhal 1x týdně. Kurz je zaměřen na individuální práci podle 
úrovně znalosti uživatele.  

měti a pozornosti – probíhal 1x týdně. Kurz je zaměřen na trénink kognitivních 
dovedností a mnestických funkcí. 

probíhala 1x týdně. Arteterapie je zaměřena psychoterapeuticky, na výrazové 

Svépomocná skupina klientského hnutí Naděje - HOPE pracuje v úzké spolupráci s
, je vedeno samotnými uživateli služeb. Cílem bylo poskytování informací a rozhovorů veřejnosti 

či těm kteří se o problematiku duševních onemocnění zajímají a to  na základě vlastních zk
onemocněním, rozvoj svépomoci a zaplnění mezery v informovanosti o oblasti duševního 

Významnou součástí práce klientského hnutí Naděje - HOPE bylo i v roce 2008 vydávání tištěného 
občasníku „ZAHRADNÍ NOVINY“ a elektronické prezentace aktivit na samostatné doméně 3. řádu 

 

psychózou“ 
zdělávání klientů trpící psychózou. Zdůrazněn je edukační aspekt  (mít co nejvíce 

informací o svém onemocnění), zvládání příznaků a důležitost spolupráce s 
podstatným a neopominutelným aspektem v prevenci relapsu psychotického onemocněn
formou přednášek, ale i aktivního zapojení samotných klientů, čtení z odborné i populární literatury a 

Prezentační a komunikační aktivity směřované k veřejnosti: 
součástí procesu sociální rehabilitace našich uživatelů –

vlastních výrobků a vlastní práce (pletení košíků, práce na stavu�) na veřejných jarmarcích lidových 
a podobně zaměřených akcích v regionu a formou prezentace výrobků v

Tento způsob setkávání se a komunikace s veřejností je významnou součástí naší snahy 
stigmatizace duševního onemocnění v očích veřejnosti. 

jsme se účastnili formou prezentace výrobků a předvádění řemeslných postupů

lázeňské sezóny v Prieznityových lázních (1.5.) 
Otevírání Mechového jezírka na Rejvíze (23.5.) 
Dětský den na Ranči Orel (7.6.) 

11.30hod 
Po až Pá od 8.30 do 16.30 hod,  

rehabilitačních dílnách (keramická, tkalcovská a 
košíkářská), míra podpory terapeuta a psychologa závisí na schopnostech a samostatnosti klienta. 

dílnách přítomen vždy. Cílem rehabilitačních dílen je rozvoj pracovních 
udování sebedůvěry a navazování sociálních kontaktů, které klienti v důsledku své 

cílem je podpora sociálních kontaktů, budování sebedůvěry a rozvíjení volnočasových aktivit (kulturní, 
týdnu.  Klienti v rámci 

sociálního klubu vyrazili na množství výletů (např. na Rejvíz, na Čertovy kameny či do Priessnitzových 
bazéně. Službu využívá asi 15 klientů.  

Arteterapie, psychologické poradenství, skupina tréninku paměti a pozornosti, kurs anglického jazyka, 

probíhal 1x týdně. Kurz je rozdělen na 2 skupiny, začátečníky a pokročilé. 

probíhal 1x týdně. Kurz je zaměřen na individuální práci podle 

probíhal 1x týdně. Kurz je zaměřen na trénink kognitivních 

probíhala 1x týdně. Arteterapie je zaměřena psychoterapeuticky, na výrazové 

v úzké spolupráci s aktivitami o.s. 
, je vedeno samotnými uživateli služeb. Cílem bylo poskytování informací a rozhovorů veřejnosti 

či těm kteří se o problematiku duševních onemocnění zajímají a to  na základě vlastních zkušeností a 
informovanosti o oblasti duševního 

roce 2008 vydávání tištěného 
občasníku „ZAHRADNÍ NOVINY“ a elektronické prezentace aktivit na samostatné doméně 3. řádu 

zdělávání klientů trpící psychózou. Zdůrazněn je edukační aspekt  (mít co nejvíce 
 odborníky.  Kurz je 

prevenci relapsu psychotického onemocnění. Pracuje se 
odborné i populární literatury a 

– formou předvedení 
vlastních výrobků a vlastní práce (pletení košíků, práce na stavu�) na veřejných jarmarcích lidových 

formou prezentace výrobků v naší tréninkové 
veřejností je významnou součástí naší snahy 

formou prezentace výrobků a předvádění řemeslných postupů na 



- Trhy v Prudniku (PL) ve spolupráci s
- Lesní slavnost Lapků z Drakova (12.7.)
- Dožínky Bělá p. P. (6.9.)
- Předvánoční jarmark Lipová (30.11. a 1.12.)
- Muzejní noc – Vodní tvrz Jeseník (6.
- Daruj radost 2x  - Jeseník kaple (14.12.)

 
Celkový počet stálých klientů sociorehabilitačního centra je 59.           
Využívání služeb klienty má přímý 
 

6. Zhodnocení roku 200
 
Rok 2008 jsme končili s pocitem dobře vykonané práce 
Podařilo se nám zajistit všechny 
108/2006 Sb. a předpisů souvisejících.
 
Podařilo se nám udržet si dobrou náladu vlastní i dobrou
jsme byli spokojeni s vysokou mírou zapojení klientů do organizace jednotli
cítěním spoluodpovědnosti za zdar všech našich společných činností.
 
Podařilo se nám doplnit pracovní tým i zvyšovat vzdělání stávajících pracovníků podle našich 
momentálních potřeb. 
 
Pro rok 2009 doufáme v zajištění
nemuselo dojít k redukování jejich rozsahu ani kvality
 
V letech 2009 a 2010 bychom rádi intenzivně pracovali na získání „naší“ nemovitosti tč. 
Města Jeseník do našeho majetku.
 
 
 

7. Hospodaření 

Příjmy 

 
Tržby z vlastní činnosti                                   
Úroky                                                                 
Dotace                                                        
 
Celkem                                                         
 

Výdaje 

 
Spotřeba materiálu                               
Spotřeba energie                                            
Služby celkem                                                 
Mzdové náklady                                              
Zákonné sociální pojištění                               
Ostatní náklady                                              
 
Celkem                                                          
 

Prudniku (PL) ve spolupráci s Penzionem pro důchodce Jeseník (12.6.)
Drakova (12.7.) 

. P. (6.9.) 
Předvánoční jarmark Lipová (30.11. a 1.12.) 

Vodní tvrz Jeseník (6.-7.12.) 
Jeseník kaple (14.12.) 

Celkový počet stálých klientů sociorehabilitačního centra je 59.            
Využívání služeb klienty má přímý dopad na rodinné příslušníky. 

6. Zhodnocení roku 2008 a výhledy do roku 2009 

pocitem dobře vykonané práce -  lze jej tedy hodnotit jako 
zajistit všechny potřebné aktivity i dostát povinnostem vyplývajícím z

a předpisů souvisejících. 

Podařilo se nám udržet si dobrou náladu vlastní i dobrou náladu uživatelů našich služeb, tradičně 
vysokou mírou zapojení klientů do organizace jednotlivých aktivit, s

cítěním spoluodpovědnosti za zdar všech našich společných činností. 

Podařilo se nám doplnit pracovní tým i zvyšovat vzdělání stávajících pracovníků podle našich 

zajištění dlouhodobější stabilizace financování registrovaných služeb tak aby 
redukování jejich rozsahu ani kvality. 

letech 2009 a 2010 bychom rádi intenzivně pracovali na získání „naší“ nemovitosti tč. 
Města Jeseník do našeho majetku. 

Tržby z vlastní činnosti                                   200 371,- Kč 
Úroky                                                                       92,- Kč 

                                1 299 680,- Kč 

Celkem                                                         1 500 143,- Kč 

                        138 680,- Kč 
nergie                                            146 573,- Kč 

                         280 201,- Kč 
                         756 396,- Kč 
                         230 281,- Kč 

                                13 894,- Kč 

                             1 556 025,- Kč   

Penzionem pro důchodce Jeseník (12.6.) 

hodnotit jako rok úspěšný. 
dostát povinnostem vyplývajícím ze zákona 

náladu uživatelů našich služeb, tradičně 
vých aktivit, s jejich silným 

Podařilo se nám doplnit pracovní tým i zvyšovat vzdělání stávajících pracovníků podle našich 

financování registrovaných služeb tak aby 

letech 2009 a 2010 bychom rádi intenzivně pracovali na získání „naší“ nemovitosti tč. pronajaté od 



 

 

Přehled přijatých dotací 

 
MPSV                                                            1 078 000,- Kč 
Nadace Divoké Olomoucký kraj                      150 000,- Kč 
Město Jeseník                                                   50 000,- Kč 
Min. Kultury                                                       18 000,- Kč 
Ostatní      3 680,- Kč 
 
 



 



 



 
 







 
 
 
 
 
 
 



8. Spolupráce s dalšími 
 
   Naše sdružení úzce spolupracuje s dalšími organizacemi a odborníky, psychiatry a psychology, 
v Jesenickém regionu. 
Aktivně jsme se opět zapojili do procesu komunitního pl
krajské úrovni. 
Spoluzakládali jsme v rámci Unie neziskových organizací Olomouckého kraje sekci Sociální služby 
Jesenicka a byli (a jsme) jsme jejím aktivním členem.
 
 
I v loňském roce jsme pokračovali ve 
kterou jsme již v dlouholetém kontaktu.
 
 
 
 
 
V Jeseníku dne:30.5.2009                                                        
                                                                                            
 
                                                                                    
 

dalšími organizacemi a institucemi  

Naše sdružení úzce spolupracuje s dalšími organizacemi a odborníky, psychiatry a psychology, 

pojili do procesu komunitního plánování sociálních služeb na regionální i 

rámci Unie neziskových organizací Olomouckého kraje sekci Sociální služby 
jsme jejím aktivním členem. 

pokračovali ve spolupracovali s nizozemskou organizací 
dlouholetém kontaktu. 

                                                        Mgr. St. Turek 
                                                                                            předseda správní rady                              

                                                                                     

Naše sdružení úzce spolupracuje s dalšími organizacemi a odborníky, psychiatry a psychology, 

ánování sociálních služeb na regionální i 

rámci Unie neziskových organizací Olomouckého kraje sekci Sociální služby 

organizací GGZ BREDA, se 

                               



Prezentace neziskových organizací 

Já jsem přijel z Klatov 7. 
12. a hned druhý den na-
stoupil na ukázku svého 
„důchodcovského“ řemesla. 
Ovšem akce ve vodní tvrzi 
se konala i v pátek. 

Už se s mojí účastí pravdě-
podobně moc nepočítalo, a 
tak se pro mne našlo trocha 
místa vedle Adama a jeho 
stavu. 
Z tohoto 
místa 
mi hro-
zilo ne-
bezpečí. 
Přeci 
jen 
Adam 
občas 
praco-
val a 
dost se 
musel 
rozpřahovat. Z druhé strany 
to bylo bezpečnější. Přeci 
jen při prodeji a inkasování 

peněz není třeba zabí-
rat prostor mimo stá-

nek. Také se hodilo že jsem 
své řemeslo předváděl výro-
bou maličkých 
košíčků.  

Tentokrát jsem 
byl, na rozdíl od 
září, pod stře-
chou. Užil jsem 
si ale dost prů-
vanu u stále 
otevřených 
dveří. A na 
rozdíl od záři-
jových 
„řemesel“ byly slyšet celý 
den koledy a vánoční 
hudba vůbec. Ku podivu 
to se 
mnou 
nějak moc 
„necvičilo“ 
a občas 
jsem se 
přistihl, 

že si pobru-
kuji. 

Tentokrát 
bylo k vidění víc výrobků 
z rukou řemeslníků a i uká-

zek bylo víc. Ze Zahra-
dy chyběl Václav 

s keramikou. Po 
něm by se muselo 
uklízet dost usilov-
ně a dlouho.  

Přišla se na nás 
podívat i Andrea 
s dětmi. Přišel i 
náš ředitel Standa. 
Já se zase potkával 
se známými ze 
širokého okolí. 

K vánoční a slav-
nostnější atmosféře přispěli 
i účinkující ze ZUŠ 
v Jeseníku. Já osobně jsem 

neodolal a od-
měnil malou 
klavíristku 
jedním malým 
košíčkem. 

Když jsme kon-
čili tak mi už 
moc materiálu 
nezbylo.  

Zapsal Karel 

Polední sobota před Vánoce-
mi je nejen čas vrcholících 
příprav, ale pro některé 
chvilka, kdy si uvědomí 
svoje postoje a sounáleži-
tosti s lidmi, pro které není 
běžná věc to, co pro ostatní 
samozřejmost. 

V tuto sobotu, ve 
spolupráci 
s městem, mohli 
neziskové orga-

nizace Jesenicka prezento-
vat svoji činnost na náměs-
tí. 

Smyslem bylo přiblížit mož-
nosti a služby organizací, 
jejíž hlavní náplní činnosti 
je pomoc těm nejpotřebněj-
ším. 

Byla to chvilka, kdy i pří-
chozí měli možnost si uvě-
domit tuto skutečnost. 

Nechyběla ani Zahrada 
2000. 

Prosincová tvrz 2007 

Nejdůležitější body: 
• Vánoční tvrz 

• Prezentace neziskových 

organizací 

• Vánoční besídka-

spokojenost a blaženost 

• VIDA v Klatovech 

• Nový rok na chatě 

• Alča a zima 

• Moje předsevzetí, plány… 

 

Vánoční besídka 2 

Konference  Klatovy 
(Jáchymov) 

2 

Silvestr 2007 na chatě v 
lese 

2 

To, co napsala. 3 

Co očekávám od nového 
roku, moje předsevzetí, 
plány... 

3 

Plány-pokračování 4 

  

Uvnitř tohoto vydání: 

Datum bulletinu: únor 2008 

ZAHRADA 2000 o.s. Svépomocná skupina HOPE 

Svazek 1, Vydání 1 

ZAHRADNÍ NOVINY 

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

BÝVALÁ MŠ. 



Jako každý rok v prosinci jsme 
si uspořádali „Vánoční besídku“ 
na rozloučení s úspěšným uply-
nulým rokem. 

Každý přinesl jakýkoliv dárek, 
který jsme dali do koše a jako 
při tombole nadělovali. 

Stromeček byl krásný, 
vznešený. 

My jsme byli veselí, a 
tak odpoledne uplynu-
lo v legraci a radosti. 

A zase hurá až do příš-
tích vánoc. 

Libuška  

A tak já, Adam a Jiří jsme se rozhodli 
tento významný den strávit na chatě 
Slonkova. 

Silvestr je velice významný den, končí 
starý rok a začíná nový. 

Zatápěli jsme, vařili guláš z divočáka, 
dojídali cukroví z vánoc, poslouchali 
rádio a hráli karty. 

Silvestr 2007 

Začalo to pěknými rozpaky přednášejí-
cího. Většina přítomných neměla tuše-
ní o co jde. Tím pádem jsme přišli o 
polovinu času. 

Nakonec jsme se dostali k problému 
chráněných dílen. Těžké rozhodování 
jak se zachovat ke klientce v době pře-
chodu na jiné léky. Při této změně se 
měnilo její chování a to dělalo potíže 
na pracovišti.  Dokonce jsem se i já 
ozval a moje otázka byla oceněna jako 
inspirativní. To mi udělalo radost. 
Konec byl tedy užitečný. 

Odpolední program neposkytl nic, co 
by mne zaujalo, a tak jsem se účastnil 
malé schůzky koordinátorů a odbor-

ných poradců. 
Zvládli jsme to 
v šatně ještě před 
začátkem rautu. 

Ten byl spojený 
s hudbou a tancem. 
Na něm jsem se 
důstojně popasoval 
s kuřecími křidél-
ky.  

Poslední den byla 
na programu před-
náška o strukturo-
vaném pohovoru. 
Vlastně jsem slyšel 

co a jak probíhalo během mé psychote-
rapie. 

Odpoledne nás čekala hlavně cesta 
zpátky zpět do Jeseníka. Na hlavním 
nádraží jsem začal postrádat Libušku 
a Hanka ji našla. Do nacpaného vlaku 
jsme se dostali na poslední chvíli. Ne-
museli jsme tudíž jet posledním spo-
jem.  

Tak jsme se vrátili všichni a včas. 

Sepsal: Karel 

Navázal na něj psychiatr a mluvil o 
klíčích. Nebylo to pouze odborné. Já 
jsem si tam našel dost poetična. On 
také přednášející nebyl žádný zajíc. 
Předpokládám, že si z pracoviště neod-
nášel jen informace o pacientech.  

Tím skončil program prvního dne 
„Jáchymova“ v Klatovech.  

Šestého prosince po pěkné snídani 
procházka pod duhou a v drobném 
mžení do centra konání konference. 

Zaujalo mne představení činnosti pro-
jektu „Student“ o.s. Baobab. Nena-
padlo mne že by vůbec bylo možné 
studovat i během duševního onemoc-

nění a dokonce studo-
vat dobře. Na 
tenhle projekt 
vynaložené 
peníze a vlože-
ná práce není 
mrháním obo-
jím.  

On i projekt, 
nebo program, 
„ITAREPS“ mi 

utkvěl v paměti. Vypadalo to 
tak prostě a je spodivem, že to 
tak dlouho nikoho nenapadlo. 
Snad to jenom čekalo na po-
stup počítačové techniky a 
pak na odvážného člověka. Jen mi 
připadá že rozšíření této možnosti pre-
vence budou bránit, nebo aspoň nebu-
dou doporučovat lékaři. Ono je to mož-
no brát jako porušení kompetence a 
autority terapeuta. Na druhé straně 
by to mohlo přinést více času na práci 
mimo akutní stavy a snad i větší po-
krok k zdraví. Nebylo by potřeba toli-
krát začínat znova od nuly nebo mála. 

Před obědem jsem šel na „Balinta“. 

Ráno, hrozně brzy ráno jsme se sešli 
na nádraží v Jeseníku v plném počtu. 
Sice Eva to stihla jen o fous ale odjeli 
jsme všichni. 

Vlak už tak přesně nejel a spoj 
z Prahy do Plzně nám ujel, než jsme se 
stačili na nádraží rozkoukat. 

Naštěstí jsme měli ještě rezervu 
v podobě dalšího spoje, a tak to na 
infarkt nebylo. Hanka nám při čekání 
na náš příjezd našla ještě další možný 
spoj přeš Plzeň na Klatovy. A tak na 
nás Jitka a Mirka nečekaly dlouho. 
Ostatní totiž přijeli autobusem a auto-
busové nádraží je kousek od vlakové-
ho. 

Velká skupina pak 
„táhla“ městem 
Klatovy. Postupně 
nás ubývalo jak nás 
naše průvodkyně 
ubytovávaly. Já 
jsem byl s bydlením 
spokojen. Bydlel 
jsem se zástupcem 
plzeňského VIDA 

centra. 

Přivítání v místě konference 
bylo mikulášské. Dárkový 
balíček byl pro každého. Ješ-

tě než vše vypuklo, stačil jsem najít 
květinářství a mohl koupit naší ředi-
telce kytičku. Programu prvního dne 
se nemohla účastnit Libuška, kterou 
tak dlouhá cesta nadměrně znavila.  

První příspěvek měl Radek z Kolumba 
a neobešlo se to bez technických pro-
blémů. Někdy se prostě počítač chová 
jako člověk a zatrucuje si. Radek pak 
pojednal o důležitých etapách nemoci 
a o tom, jak různé lidi potřebujeme 
jako průvodce nemocí a doléčováním.  

Konference Klatovy(Jáchymov) 

Vánoční besídka 
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Nový rok jsme přivítali šampaňským a 
obdivovali ohňostroje z Vápenné a 
Lipové. 

Na Nový rok jsme  dojedli zásoby, 
uklidili chatu a jelo se domů. 

Jindřiška 

 

Na závěr roku 2007 jsme si Za-
hradníci domluvili akci. 

S pomocí Jindřišky nám zapůjčili 
lesáckou chatu na konci Žulové 

v lese. Přihlášených několik žhavých 
zájemců selhalo. 

Jen já, Adam a Jindřiška jsme pak 

zahájili pobyt posledního dne na konci 
světa. 

Pan Výmola nám střelil divočáka a 
tak jsme odzkoušeli naše kuchařské 
umění zocelené v Zahradě 2000(máme 
na sociálním klubu i vaření-poznámka 
redakce). 

Byl guláš, skvělý i druhý den. 

Při svíčkách a baterce probíhal celý 
večer. 

Topilo se v klasických kamnech, no 
super!  

Popíjeli jsme to, co si kdo donesl a vy-

robili jsme tři talíře chlebíčků pro pes-
trost stolu. 

Pěkná procházka před setměním nám 
dodala síly k činnosti. 

Poslechem rádia nám ubíhal čas moc 
příjemně. 

Na půlnoc jsme si připili šumivým 
vínem. 

V 00:00 vzdálené, třaskavé zvuky ruši-
ly pokojný klid přicházejícího Nového 
roku. 

Kolem poledne jsme otočili kočár a jeli 
jsme navštívit domov. 

Jirka  

Silvestr 2007 na chatě v lese 

Jak se budu snažit… 

Nemyslet jen na sebe, ale dělat radost 
i mým blízkým, zajímat se o maminku, 
co jí na mně vadí…Rozvoj o kompaktní 
život mé osoby. 

Martin 

 

Moje předsevzetí , plány… 

Co nejdřív se uzdravit, abych mohla 
nastoupit do práce. 

Jak se bude snažit…Udělám pro to 
maximum. 

Jindřiška 

 

Moje předsevzetí, plány… 

Chtěl bych vytvořit komunitu lidí, 
která se sebou bude vycházet. Spíš 

mladých, aby to byla taková 
„deraspora“ a mít mezi nimi 
svou lásku a získat znovu 
prostor a peníze. 

Jak se budu snažit… 

Kdybych se měl podřezat, tak se pod-
řežu. 

Adam 

 

Moje předsevzetí, plány… 

Zhubnout, usilovat zdravě jíst. 

Moje předsevzetí, plány… 

Protože po všech peripetiích mi toho 
už moc nezbylo, tak se snažím kličko-
vat v životě jak to jde. 

Přál bych si, aby to se zdravím bylo 
aspoň stejné jako doposud a nepřepa-
daly mě složité a náročné situace, kte-
ré bych nemohl řešit sám. 

Budu se snažit dělat pro Zahradu co 
mi půjde. 

Zvládat i svoji zahrádku pro radost a 
ne jen pro práci. 

Jak se budu snažit… 

Zuby, nehty. 

Jirka 

Téma: Co očekávám od nového roku, moje předsevzetí, plány... 

příští rok zase. 

Mám ráda leden. Klid, slunečné 
zimní dny, zavátá pole, mráz na 
oknech a kalužích. Ráda si sednu 
do svého koutku, vezmu si vyšívá-
ní, pohlednice a knihu citátů, o 
některé se chci s Vámi podělit… 

Alča 

Košíky, koberce, vonné podložky pod 
hrníček, meduňkové panenky, hrníčky 
a keramické závěsy se hezky prodáva-
ly. 

Nechyběl zde voňavý punč a vánoční 
koledy. 

Atmosféra byla fajn a myslím si, že 
Jirka, Libuška, Alča a Evka půjdou 

Vloni jsme se při prodeji našich výrob-
ků prostřídali. 

Jarmark byl na novém místě 
v zahradě restaurace Gemer. 

Než si lidé zvykli, kde nás mají najít, 
trochu trvalo. 

Trhy byly od pátku do neděle, ale až 
v sobotu byl o naše výrobky zájem. 

To, co napsala. 

Komukoli přispěti můžeš, přispívej 

rád, možno-li i celému světu. Bylo již 

dávno řečeno, že sloužiti a prospívati 

je vlastností povah vznešených. 

J. A. Komenský  
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Nikdo nemůže být dokonale 

šťasten, nejsou-li šťastni 

všichni. 

Herbert Spenser 

Ať je na tomto 

nepochopitelném světě 

sebesmutněji, je přesto 

krásný… 

J. Bonér  



Občanské sdružení Zahrada 2000 vznik-
lo v roce 1998 pro potřeby zdravotně 
hendikepovaných, především duševně 
nemocných lidí z Jesenického regionu a 
spádového území Bruntál. Jeho poslá-
ním je umožnit duševně nemocným 
lidem „návrat zpět do života“, uplatnit 
se v lidské společnosti a pomáhat jim v 
jejich nelehké životní situaci zdolávat 
překážky běžného života, které jsou 
způsobeny jejich nemocí.  

Svépomocná skupina HOPE je první kli-
entská aktivita v ZAHRADĚ 2000. Do 
práce jsou zapojeni téměř všichni pra-
videlní návštěvníci sociálně rehabilitač-
ního centra. 

Adresa: Dětřichov 32, 79001 JESENÍK 

ZAHRADA 2000 o.s. 
Svépomocná skupina HOPE 

přála dostat tuto práci a to se mi spl-
nilo. Přála bych si, abych byla stále 
tak nadšena a zapálena pro vše, co mě 
tady čeká, abych s klidem prožila i 
nějaký neúspěch, který časem třeba 
může přijít. Každý den je pro mě nový 
a jiný a naplňuje mě pocitem radosti, 
že mohu být pro někoho užitečná. 

Jak se budu snažit… 

Ráda bych „Zahradu“ zvelebila po 
všech stránkách, aby se tady každý 
příchozí cítil dobře. Budu se snažit, 
aby se za námi všichni rádi vraceli . 

Jitka  

 

Moje předsevzetí, plány… 

• Chci si více důvěřovat 

• Nebát se o své děti 

• Více se radovat z maličkostí 

• Nepřenášet smutek na ostatní 

Jak se budu snažit… 

• Stále se usmívat a nebát se o své 
blízké. 

Jana 

Telefon: +420 584 401 195 
E-mail: info@zahrada2000.cz 

Moje plány jsou spíše přání-
mi. Nebo spíše očekávání-
mi. 

Týkají se problémů 
s bydlením. Nebo spíše s nebydlením? 
Měl bych se už v mém věku dostat na 
úroveň legálního bydlení 
v samostatném bytě. Vlastně od skon-
čení vojny bydlím na hranici legality i 
za jejími hranicemi. 

Jak se budu snažit? Nevím. Budu co 
nejčastěji pokoušet osud tím, že budu 
studovat nabídky v inzerátech a vý-
věskách. Rád bych zůstal v Jeseníku 
nebo jeho blízkém okolí. To ale u mne 
znamená překonat ostych (nebo 
strach?) a začít nejen studovat ale i 
reagovat. 

Karel.  

 

Rok 2008 mi přinesl velikou změnu-
novou práci. Místo malých dětí se teď 
starám o trochu větší. Velice jsem si 

 

Plány do roku 2008 

“Když zjistíš co chceš, našel jsi 
všechno co v životě potřebuješ” 

zahrada2000.cz 

nadeje.zahrada2000.cz 



Není dobré být sám 

Musím si odpovědět, že 
pravděpodobně ano. 

Jak jinak by se o naší tera-
peutické dílně Zahrada 
2000 dověděli až 
v Olomouci. 

Ve dnech 18. února až 21. 
února byla v ZAHRADĚ 
2000 na stáži, (na zkušené)  
paní Bac. Milena Kuklínko-
vá z olomoucké psychiatric-
ké kliniky. 

Zajímala se u nás o to, co 
všechno se u nás děje. 

Na svém olomouckém pra-
covišti se chce pokusit zalo-
žit denní stacionář s právě 
takovou náplní činnosti, 
kterou viděla u nás. 

Na rozdíl od našich podmí-
nek tam bude asi víc psy-
choterapie a arteterapie. 

Nestačilo ji vědět co u nás 
děláme, ale hned si zkouše-
la sama jak ji to půjde. 

Zariskovala a zkusila si 
uplést košík. 

Karel si myslí, že po pár 

pokusech by se mohla 
rychle zdokonalit. 

Byla také spatřena při 
zkoušení, jak by ji šlo šití  
„patchworku“. 

V úterý si s námi sedla při 
tréninku paměti a povídala, 
v čem se jejich techniky 
podobají nebo shodují s tím 
jak to funguje u nás. 

V Olomouci mají proto 
dobrou terapeutku. 

Karel 

Člověk je od přírody stvořen 
k tomu, aby žil v páru. 

Jak jistě vidíme, nemusí se 
vždy jednat o ukázkovou 
dvojici muž-žena. 

A o tom bych chtěla právě 
psát. Není nic horšího než 

úplná samota, ztráta 
blízkého přítele, sou-
rozence, rodiče. To 
potom zůstává v naší 

blízkosti pěkně ošklivá čer-
ná díra, která se kolem nás 
pořád ochomítá, pořád na 
nás drápky dotírá a nene-
chá nás prostoupit tím krás-
ným slunečním paprskem, 
který mi lidé tolik potřebu-
jeme ke svému životu. 

A přeci existuje jeden oby-
čejný lék na tuto černotu a 
to je přátelství. Pracuji šest 

let s lidmi, kteří 
přišli o to nejcen-
nější, co člověk 

má a to je zrak. Nepřišli 
však o to nejdůležitější ve 
svém životě a to je humor, 
proto tak ráda jsem s nimi, 
a proto jsem začala hledat 
dál, až jsem našla skupinu 
lidiček duševně hendikepo-
vaných, kteří se stali našimi 
přáteli. Je velice zajímavé 
jak Mirek dokáže svou pří-
tomností a vědomostmi obo-
hatit naše společná setkání. 
Jak Liba svým humorem 
rozesměje všechny přítom-
né, jak Martin při svém 
divokém, krásném tanci 
drží diváky v napětí, zda si 
nerozbije hlavu, či nepolá-
me nohu  při svých originál-
ních tanečních kreacích. 
Jirka, který ujede denně 
tak sto kilometrů na kole, 
nás pobaví povídáním o 
tom, jak opravdu se cítí 
unavený, že dřív dokázal 
vše zvládnout líp, a že 

opravdu neví čím to je, že 
ačkoliv byl už v Bílém Poto-
ce a třikrát na zahrádce, 
tak má pocit, že za ten den 
nic nestihl… Druhý Jirka 
student, který s humorem 
svým vlastním se vydal do 
těžkého boje na studiích. 
Jarka, paní s hrubým hla-
sem a milou duší, která 
nás svou milou pova-
hou dokáže krásně 
naladit, Adam s tváří 
anděla nám vypráví zážitky 
z mládí, Jarek, který nevá-
há se vším pomoci a ještě 
k tomu krásně hraje na ky-
taru… Nevím na koho jsem 
zapomněla, ale v našich 
zážitcích a srdcích mají své 
nezaměnitelné místo, a pro-
to se tam už nikdy nemůže 
usadit ta ošklivá černá díra. 
A za to všem v Zahradě 
2000 moc děkuji. 

Iva Malá SIA SONS  

Jsme slavní? 

Nejdůležitější body: 
• Návštěva z Olomouce 

• Iva Malá SIA SONS 

• Já a můj problém… 

• Já a moje dívka 

• Jindřiška, Adam a hlína 

• Jirka a kamarádi 

• Život jde tak, jak jde. 

 

Můj problém-
vyrovnávání-pomoc 
Zahrady 

2 

Životní příběh I 2 

Životní příběh II 2 

Práce v keramické dílně 3 

Jak to vidím já... 3 

Co bych doporučila 4 
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Můj problém spočívá v příliš velkém 
množství volného času. Nešel jsem do 
plného invalidního důchodu dost 
„poničen“ a nějaká energie se ve mne 
našla. Neumím si ten čas sám vyplnit 
a koukání do stropu by brzy vedlo ke 
špatným myšlenkám a možná i 
k návštěvám hospod. Tam člověk ne-
bývá sám. V mém případě by to ale 
byla zhouba totální. Mám (měl jsem) 
problémy s alkoholem. Konec konců 
ani nevím, kde bych měl z důchodu 
šetřit na hospodu a ani se mi nechce 
měnit současný standard životní úrov-
ně. 

Proto když mi psychiatr navrhl do-
cházku do rehabilitační dílny, přijal 
jsem.  Sice jsem neměl ponětí co mne 

tam očekává, ale byla to rychlá příleži-
tost a možnost, než si dokáži sám najít 
naplnění volného času. 

Dílna se jmenuje Zahrada 2000 a je 
v příjemné vzdálenosti. Dopadlo to 
tak, že jsem propadl činnosti 
v Zahradě. Celkem rychle mne Lenka 
a Petra naučily plést košíky a já si 
tuto činnost oblíbil. Dlouho mi dalo 
moc práce abych nepletl i doma a zů-
stal klidný, když jsem z nějakého dů-
vodu dělal něco jiného. 

Dnes se pokouším trochu učit nově 
příchozí a jsem tak drzý, že pletení 
předvádím i na veřejnosti. Teď, 
v důchodu, jsem si našel vlastně 
„dědkovské řemeslo“. Snad až teď dě-

lám nějakou činnost s tak vel-
kou radostí. 

Na oplátku mi Zahrada 2000 umožnila 
se seznámit s prací na výpočetní tech-
nice. Dopadlo to tak, že jsem si pořídil 
i svůj počítač a stále se pokouším něco 
dalšího přiučit. 

Před důchodem jsem se živil prací 
s kolejnicemi a vůbec železem a počíta-
če považoval za kancelářskou vymyšle-
nost, které je dobré se vyhnout oblou-
kem. 

Na stará kolena jsem tedy udělal dvě 
velké změny a myslím, že ku svému 
prospěchu. 

Karel 

Je tady skvělá parta, můžu si popoví-
dat a stále se seznamovat s lidmi, se 
kterými je legrace… 

Martin  

Můj životní příběh… 

 

Poznal jsem se se zajímavou dívkou, 
která mě má ráda po patnácti letech a 
stále je to moc fajn… 

 

Jak se vyrovnávám s problémem… 

 

Nevím, asi jako každý… Mluvím 
o tom s mamkou… 

 

Jak mi v tom pomáhá Zahrada… 

 

Životní příběh II 

ze záhrobí. Má léčba imunity stále 
trvá a sem stále pozitivní. 

 

Jak se vyrovnávám s problémem… 

 

Čekám až virus znovu naroste, nebo 
už zemřu. 

 

Jak mi v tom pomáhá Zahrada… 

 

Je to džob, který mě baví. 

Adam 

mě mezinárodně uznávaný instruktor 
na systémy Kyu. Žil sem v Praze a měl 
sem manželku, která mě milovala i 
bez gumy a stabilně negativní. To tr-
valo osm let a já hlupák sem se chtěl 
léčit, neboť sem už měl jenom tři roky 
života. Na  tento virus zemře ročně víc 
lidí na světě než na HIV. Začala léčba 
interferonem alfa a ryba virem. Sou to 
léky, co se dávají na leukémii. Po 
čtyřech měsících sem měl nulovou 
imunitu a přetočil se mi mozek a zničil 
se. Dostal sem se do záhrobí a nemohl 
sem z toho ven. Všechno sem musel 
zničit, co sem za tu dobu vybudoval, 
aby mně zubatá dala pokoj, ale byl 
sem pořád v záhrobí, až pan doktor 
Novotný mě po čtyřech měsících dostal 

Můj životní příběh… 

 

Tak to bude těžký. Ve čtrnácti letech 
sem ukončil základní školu a šel sem 
se učit strojařem-svářečem, stal se ze 
mě Satanista a začal sem fetovat. Ze 
špíny a z fetu sem chytil tři smrtelné 
viry-ABsAg sem přechodil, HBc sem 
měl dva roky a můj imunitní systém 
ho překonal a vyléčil sem se, ale ten 
nejhorší virus HCV vstoupil do mého 
těla a změnil mi mozek a zachránil mě 
před zlou společností. Byl sem osm 
měsíců v nemocnici na kapačkách. Pak 
mě skončila nemocenská a šel sem 
pracovat. Takže se ze mě stal zlý ko-

vář, kterému nevadí když 
stříká ocel a stal se ze mě 
železný chirurg. Dokončil 
sem školu karate a stal se ze 

Životní příběh 

Můj problém-vyrovnávání-pomoc Zahrady 
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Pracující stážistka z Olomouce, 

vyzkoušela si u nás i práci na 

patchworku 



Práce v keramické dílně 

čejně podle toho, jak často se kdo 
s tímto sportem setkal. 

Koneckonců na prvním místě nešlo o 
pořadí, ale o přátelské setkání nás 
klientů sociálně rehabilitačního centra 
Zahrada 2000. 

Podobných akcí je u nás více, ať už 
jsou to turistické vycházky, táboráky, 
plavání, oslavy narozenin a podobně. 

Nezbývá než dál si přát pokračování 
společenských zážitků v rámci Zahra-
dy i jinde… 

Jarek a Naďa 

Jako již po několikáté jsme se 
v pátek 4.4. 2008 sešli 
v rámci sociálního klubu 
v bowlingcentru na Sadové 
ulici, abychom se pobavili a 

trochu zasportovali. 

Tentokrát jsme se sešli v takovém 
počtu, že tabule pro osm hráčů nám 
nestačila, takže Martin s Jindrou a 
Lenka se synem si museli „rozdělit“ 
hody. 

Dále se sešli Jirka, Naďa, Jarek, Ale-
na, Eva, Katka a Jitka. Objednali jsme 
si nějaké to pití a hra mohla začít. 

Porážení kuželek se někomu 
dařilo více, někomu méně, oby-

Akce bowling 

 

Jak se vyrovnávám s problémem. 

Vcelku v pohodě… 

 

Jak mi v tom pomáhá Zahrada 

Naplňuje život a čas pestrostí…  

 

Můj životní příběh – Martin (jak to 

vidí Jirka N) 

Stojí za prd. 

 

Jak se vyrovnávám s problémem. 

Ještě néé… 

 

Jak mi v tom pomáhá Zahrada… 

Nehne prstem… 

 

Můj životní příběh-jak vidí svůj(autor 

Jirka N) 

Plný zvratů a klopýtání… 

Zadané téma, nad kterým se mohli 
zamyslet jednotliví návštěvníci Zahra-
dy, s nadsázku a humorem ke kon-
krétnímu kamarádovi zpracoval Jir-
ka…  

 

Můj životní příběh – Jirka P (jak to 

vidí Jirka N) 

Těžký, strastiplný, dle přání jiného… 

 

Jak se vyrovnávám s problémem 

Natruc některým lidem dobře… 

 

Jak mi v tom pomáhá Zahrada 

Je tu klid a svoboda… 

Jak to vidím já... 

Nic není tak zodpovědné za staré 
dobré časy jako špatná paměť. 

Anatole France 
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Už druhým rokem pracuji s Adamem 
v keramické dílně, který zde vytváří 
keramické skvosty už podstatně déle i 
s Vaškem, který keramickou dílnu vede. 

Zhotovujeme na zakázku pro různé fir-
my keramické placky, vyrábí se vánoční 
a velikonoční ozdoby, nebo si klienti 

sami vyrábějí co chtějí. 

Zde si můžeme rozvíjet naše 
představy a kreativitu a 
můžeme taky vyjádřit své 

emoce. 

(„kecá“-poznámka z davu) 

Jindřiška 

Naděje je paměť, která touží. 

Honoré de Balzac 



Z hodiny německého jazyka 

Občanské sdružení Zahrada 2000 vznik-
lo v roce 1998 pro potřeby zdravotně 
hendikepovaných, především duševně 
nemocných lidí z Jesenického regionu a 
spádového území Bruntál. Jeho poslá-
ním je umožnit duševně nemocným 
lidem „návrat zpět do života“, uplatnit 
se v lidské společnosti a pomáhat jim v 
jejich nelehké životní situaci zdolávat 
překážky běžného života, které jsou 
způsobeny jejich nemocí.  

Svépomocná skupina HOPE je první kli-
entská aktivita v ZAHRADĚ 2000. Do 
práce jsou zapojeni téměř všichni pra-
videlní návštěvníci sociálně rehabilitač-
ního centra. 

Adresa: Dětřichov 32, 79001 JESENÍK 

ZAHRADA 2000 o.s. 
Svépomocná skupina HOPE 

k něčemu dobré. Naučila jsem se dobře 
užívat času, takže mi nikdy nechyběl, 
zvykla  jsem si brát život tak, jak jde a 
nedělala jsem při životních nehodách 
žádné scény. 

Jak se vyrovnávám s problémem… 

Docela normálně. Život jde tak, jak 
jde. Každý je tvůrcem svého štěstí a já 
se cítím spokojená, téměř šťastná. 

Jak mi v tom pomáhá Zahrada… 

Zahradu beru jako zaměstnání, jezdím 
do ní každý den, proto mi nechybí po-
hyb, ani společnost. Jenom by myslím 
bylo fajn, kdyby každý bral život tak 
nějak podobně jako já. Bylo by určitě 
více spokojenosti a méně nářku. 

Libuška 

Telefon: +420 584 401 195 
E-mail: info@zahrada2000.cz 

Můj životní příběh… 

Vždy jsem si myslela, že jsem osudem 
nechtěná, protože v deseti letech mi 

zemřela maminka, ve dvace-
ti letech mě tatínek vyhodil 
z domu, protože jsem ho 
neposlouchala tak, jak on 
chtěl, ve třiceti letech hava-

rovala těžce v autě a poté zůstala se 
třemi dětmi a těžce postižená. Ale na-
konec jsem poznala, že všechno je 

 

Co bych doporučila 

“Když zjistíš co chceš, našel jsi 
všechno co v životě potřebuješ” 

zahrada2000.cz 

nadeje.zahrada2000.cz 

Naše milá, usměvavá, ale přísná uči-
telka Jindřiška, trvá na tom, abychom 
se učili. 

„Libuško, zopakujeme si modální slo-
vesa“. Libuška se zamyslí. Najednou 
vhrkne. „Mögen, dürfen.“ „Libuško, 
prosím, časuj je“. Jarda se snaží poti-
chu napovídat. „Nech toho, ona to ví, 
ale musí se vymáčknout“. 

„Dále si zopakujeme dny v týdnu a 
měsíce, začne Maruška.“ „Montag, 

chvíli přemýšlí, Dienstag, pokračuje 
samozřejmě dál a velmi dobře. 

„A zvířátka“, prohodí učitelka Jindřiš-
ka. Alča šeptla Libušce: „To vůbec ne-
umím, například hund, vogel, wolf a 
víc ani rana.“ „Na příští týden se nau-
čit zvířátka“. 

Alča 



Celorepublikové setkání pracovníků VIDA center 

První květen v Jeseníku je 
den zahájení lázeňské sezo-
ny, kromě hlavního progra-
mu je spousta doprovodných 
a k nim patří i tradiční jar-
mark na náměstí. 

Zahrada 2000 se zúčastňuje 
pravidelně, a 
proto příprav-
né práce na 
tuto akci ni-
kdy nepodce-
ní. 

Všichni, kteří 
před prvním 

květnem navštívili Zahra-
du, se s nadšením a elánem 
zapojili do výroby předmětů 
určených na trh. 

Někdo keramiku, někdo 
košíky a jiní své vlastní 
upomínkové předměty. 

Všechno Va-
šek sbalil a 
dovezl na ná-
městí, kde 
Naďa s Jirkou 
prodávali. 

Výtěžek při-
spěje na pro-

voz terapeutických dílen, 
hlavně na materiál. 

Počasí sice nebylo ideální, 
ale celkové hodnocení akce 
je kladné. 

Děkujeme všem zúčastně-
ným.  

Datum „Celostátního setká-
ní VIDA center“ bylo známo 
s hodně velkým časovým 
předstihem. Samotné místo 
a čas ovšem byly údaje, kte-
ré nám dlouho nikdo ne-
mohl oznámit. 

Na květnové schůzce 
se nás přihlásilo hod-
ně, ale do Hradce 

jsme přijeli jenom tři. 
Přitom to bylo podstatně 
blíže než do Klatov a ještě 
bez přestu-
pu 
v případě 
cestování 
autobusem. 

Já  jel 
z Prahy. 
Byl jsem 
v Praze tak 
trochu slu-
žebně 

v rámci programu 
„Prevence“. Díky tomu jsem 
byl první z „Jesenických“ 
kdo poznal novou koordiná-
torku.  

Úvod proběhl podle klasic-
kého programu. V „kolečku“ 
jsme představili svá VIDA 
centra, novinky, trochu sta-
tistiky a zkušenosti.  

Největší účast mělo VIDA 
centrum Kolín a nejmenší 
VIDA centrum Rokycany. 

Potom jsme se 
přestěhovali do 
Fakultní ne-
mocnice a na 
psychiatrii.  

Tady se nám 
věnovala lékař-
ka. Představila 
nám své praco-
viště a koho 

zde léčí. Jak jsem tak po-
slouchal, dostavila se chuť 
si zde zamarodit. Následo-
valy naše dotazy a na závěr 
se paní doktorka zeptala na 
to, co dělají VIDA centra. 
Uznala užitečnost naší čin-
nosti a popřála nám hodně 
zdaru. 

Protože při každé čin-
nosti, kterou organizu-
je tvor jménem člověk, 
dochází k poruchám, bylo 
tomu tak i nyní. Došlo 
k posunutí oběda. 

Já využil toho že hlavní část 
programu byla uskutečněna 
a bylo dost času k tomu, 
abych v klidu cestoval vla-
kem s předstihem. Jednak 
to bylo „dietní“ a druhak 
nerad cestuji na poslední 
chvilku. 

Sepsal:Karel 

První máj a Zahrada... 

Nejdůležitější body: 
• Trhy na náměstí 

• VIDA centra v Hradci Králové 

• Prázdniny a Jirka 

• Prázdniny a Martin 

• Prázdniny a Tomáš 

• Karel a celoroční prázdniny 

• Rejvíz a Zahrada 

• Jaké to bylo v noci v tvrzi. 

 

Přání  na prázdniny 2 

Přání na prázdniny-
pokračování 

2 

Dovolená v Maďarsku 2 

Jaké prázdniny má Karel 3 

Odemykání jezírek 3 

Muzejní noc 4 
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Jitka Styblíková a Mirka Pod-

gornych-vedení VIDA o.s. 



Protože se blíží prázdniny, zeptala 
jsem se, kam by chtěli jet nebo jaké by 
si přáli. Odpovědi si můžete přečíst. 

 

Kam bych chtěl(a) jet na prázdniny… 

 

Do termálních pramenů na jižní Slo-
vensko nebo do Maďarska 

 

Kam asi pojedu… 

 

Do termálních pramenů na jižní Slo-
vensko nebo do Maďarska 

 

Nejkrásnější zážitek z prázdnin… 

 

Jestli se podaří, tak termální prameny 
na jižním Slovensku nebo 
v Maďarsku. 

 

Žofre De Peirak De Plesi Belie alias 
Hombre 

 

Kam bych chtěl(a) jet na prázdniny… 

 

Do Itálie… 

 

Kam asi pojedu… 

 

No přece do Itálie… 

 

Nejkrásnější zážitek z prázdnin… 

 

Už se nepamatuji, ale bylo jich dost, 
nejkrásnější asi se zvířaty u bývalé 
babičky. 

Martin 

Už dávno předem se těšila. 

Byla tam s manželem loni a přijeli 
nadšeni. 

Není to daleko od slovenských hranic 
asi hodinu a půl jízdy autem směrem 
na východ. 

Tentokrát jeli přes Budapešť. Těšila 
jsem se, že ji po dvacetidvou letech 
znovu uvidím. 

Odjížděli jsme v devět hodin večer 
z Jeseníku. 

Nenechala jsem si ujít ranní 
přejezd Budapešti přes ob-
rovský Dunaj. 

Je čas dovolených. 

Jako první vycestoval na jih do slunné 
Itálie Martin. 

Cestoval autem se svoji tetou a 
maminkou. 

Obdivoval nádherně spravené 
silnice, okolní přírodu přes Ně-

mecko. 

Nezapomněl na nás, dovezl několik 
mořských oblázků a paní Jitce srdíčko. 

Přijel opálený a spokojený. 

 Jako druhá na dovolenou od-
jela do termálních lázní v Maďarsku-
Mezsekevedzi Alča. 

Trochu mě zklamala oproti Praze. By-
la šedivá a špinavá. 

Zřejmě ještě dostatečně neproběhla 
privatizace, aby se vše dalo do pořád-
ku. 

Z Budapešti jsme pokračovali dálnicí 
směrem na Mezsekevedz. Přivítalo mě 
nádherné počasí, ubytování a hup do 
termálních lázní. 

Měli jsme příjemné spolubydlící. Večer 
jsme sledovali Euro 2008 při sklence 
dobrého maďarského vína. 

Týden uběhl jako voda a loučili jsme 
se. 

Dovolená v Maďarsku 

Kam bych chtěl(a) jet na prázdniny… 

 

K moři někam do Egypta nebo Řecka. 

 

Kam asi pojedu… 

 

Budu se koupat v okolních lomech a 
pískovně. 

 

Nejkrásnější zážitek z prázdnin… 

 

Písečná pláž v Rumunsku. 

 

Jirka 

Kam bych chtěl(a) jet na prázdniny… 

 

Já bych chtěl jet do Prahy. 

 

Kam asi pojedu… 

 

Budu doma s mamkou a sestrou. 

 

Nejkrásnější zážitek z prázdnin… 

 

O minulých prázdninách jsem byl 
s mamkou a sestrou doma. 

 

Tomáš  

Přání na prázdniny-pokračování... 

Přání na prázdniny 
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George Bernard Shaw 

Vidíte věci a říkáte, proč? Ale já sním 

o věcech a říkám, proč ne? .  

Klíma - Moudrost je hloupost 
ve vyšších sférách.  

 

Motto. „Býk je nebezpečný 
zepředu, kůň zezadu, ale. blbec 

ze všech stran“. ...  



Prázdniny 

U chaty Svoboda dokončili svá díla 
řezbáři, kteří celý týden vytvářeli své 
sochy. 

Pro hosty labužníky se zde peklo sele 
na rožni. 

Tato slavnost byla dobře zorganizová-
na, bylo stále co vidět, přijelo mnoho 
lidí jak auty, tak mimořádnými auto-
busy, na kolech a dokonce i pěšky. 

Doufáme, že tato již tradiční slavnost 
bude pokračovat i nadále a my se bu-
deme moci zúčastnit. 

Jarek a Naďa 

Dne 24.6.2008 jsme se jako každoroč-
ně zúčastnili akce na Revízu. 

Sestavu jarního otevírání mechového 
jezírka tvořil Vašek K., Jarek H. a 
Naďa S. Kolem půl deváté jsme posta-
vili stánek a vystavili na něm své zbo-
ží-výrobky z proutí, keramiky a ručně 
tkané koberce. 

Nebyli jsme sami. Stánků s trhovci 
bylo asi patnáct. Mimo naše i trhovci 

z Polska, kteří měli zboží 
hned vedle nás. 

Počasí nejprve hrozilo chla-
dem, ale po jedenácté hodině 

se přece jen slunce vykulilo z oblaků. 
Jako pokaždé se slavnosti zúčastnila 
městská garda ze Zlatých Hor. Ta 
v čele průvodu za zvuků bubnů vzbu-
dila pastýře Gilla ze zimního spánku, 
aby mohl odemknout mechové jezírko. 

Z Polska přijeli také gardisté, dětský 
taneční soubor a dokonce i televize. 
Děti se mohly již tradičně svézt na 
dřevěném kolotoči, zajezdit si na ko-
ních nebo si zamlsat u stánků 

s cukrovinkami. 

Odemykání mechových jezírek na Rejvízu. 
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Nevím odkdy, ale uvědomuji si, že 
v posledních letech jezdím na prázdni-
ny vlastně tam, kde chci být. 

 

I když „prázdniny“. Na opravdové 
prázdniny už nemám ten „správný“ 

věk a dovolená na zotavenou 
se mne jako důchodce už také 
netýká. Ostatně jaké zotavo-
vání když provádím činnost, 
která je mi milá. 

 

V mém současném životě se během 
roku vyskytují akce a místa jejichž 
výskyt je dost pravidelný. 

 

Většinou v únoru jedu do Prahy na 
„Ples zdravého životního stylu“. Nejde 
ani tak o vlastní tanec jako spíš o se-
tkání lidí, kteří mají mnoho společné-
ho. Hlavně chuť žít, tak abychom se 
setkávali všichni ve zdraví po celý zby-
tek života. 

 

Z počátku byla na Rejvízu zima 

Jarní období začíná dalším setkání 
týchž lidí, ovšem je to setkání delší a 
více zaměřené na sport, turistiku a 
nechybí ani tady tanec. Toto setkání se 
koná v Beskydech zejména v okolí 
Radhoště. Tady se nás schází od sta do 
sto padesáti. 

 

Na konci jara, až na počátku léta, se 
pravidelně koná sjezd AA. To 
se koná nepravidelně co se 
týče místa. Letos to bylo 
pod Lysou horou 
v Malenovicích. 

 

Takovým bonbónkem je pak pravidel-
né splutí části Vltavy. Ani tady není 
pro mne vrcholem ten sportovní výkon, 
ale hlavně setkání s lidmi, kteří si ma-
jí co říci a které spojuje naděje ve zdár-
ný průběh dalších let. 

 

V kondici se udržuji mezi těmito setká-
váními vycházkami s „Klubem českých 

turistů“ v Jeseníku a projížďkami na 
kole. 

 

Ovšem hodně mi k pohodě pomáhá 
moje činnost v Zahradě 2000 
v Dětřichově. Nikdy, zejména ne 
v době kdy jsem pracovat musel, mi 
nepřišlo na rozum, že se budu výborně 
bavit výrobou čehokoliv a zadarmo. 

 

A toho vyplývá, že si jako důchodce, 
nyní starobní, užívám pohodu 
„prázdnin“ po celý rok. 

Karel 

Vincent Willem van Gogh 

Krása je forma určité věci. A určitou 

formu má každá věc. Z čehož vyplývá, 

že každá věc je svým způsobem z 

určitého hlediska krásná.  

A všichni se dobře bavili 

Lidí ale bylo dost a tržba dobrá 



Občanské sdružení Zahrada 2000 vznik-
lo v roce 1998 pro potřeby zdravotně 
hendikepovaných, především duševně 
nemocných lidí z Jesenického regionu a 
spádového území Bruntál. Jeho poslá-
ním je umožnit duševně nemocným 
lidem „návrat zpět do života“, uplatnit 
se v lidské společnosti a pomáhat jim v 
jejich nelehké životní situaci zdolávat 
překážky běžného života, které jsou 
způsobeny jejich nemocí.  

Svépomocná skupina HOPE je první kli-
entská aktivita v ZAHRADĚ 2000. Do 
práce jsou zapojeni téměř všichni pra-
videlní návštěvníci sociálně rehabilitač-
ního centra. 

Adresa: Dětřichov 32, 79001 JESENÍK 

ZAHRADA 2000 o.s. 
Svépomocná skupina HOPE 

této mimořádné akce bylo hodně. Pro-
gram byl pestrý. Ať už vystoupení sku-
piny uměleckého šermu, vynikající 
koncert Michala Hromka. Stará kelt-
ská hudba dobře vyzněla ve zdech 
středověké tvrze. 

Také na produkci jesenického kata se 
stála dlouhá fronta. 

Pan Lýko převlečený za poustevní-
ka ve své provizorní jeskyni zkoušel 
mládež z našich bylin. 

V rytířském sále vystoupili mikulovič-
tí ochotníci s pohádkou pro děti pod 
názvem Brekeke. 

Celou dobu mohli také návštěvníci 
prohlížet stálé expozice muzea. 

Celá akce skončila v pozdních nočních 
hodinách a měla dobrou odezvu u jese-
nické veřejnosti.  

Jarek a  Naďa 

Telefon: +420 584 401 195 
E-mail: info@zahrada2000.cz 

V rámci této akce ve Vodní tvrzi 
v Jeseníku se angažovali i příslušníci 
Zahrady 2000 – Jirka N., Naďa S. a 
Vašek K. 

Mezi zdí tvrze a příkopem rozbili stá-
nek hned vedle věštírny. Naďa prodá-
vala ruční výrobky „zahradníků“ – 
košíky, koberce, keramiku. 

Vašek názorně předváděl své hrnčíř-
ské umění přímo na hrnčířském kruhu 
a Jirka podobně ukazoval práci 
s proutím-pedigem, ze kterého pletl 
pěkné košíky. 

Za peníze utržené z prodeje se alespoň 
z části financuje provoz rehabilitač-
ních dílen v Dětřichově. 

Díky všem, kteří naši činnost podporu-
jí. 

Ještě zpět k programu Mu-
zejní noci. Návštěvníků 

Muzejní noc 

“Když zjistíš co chceš, našel jsi 
všechno co v životě potřebuješ” 

zahrada2000.cz 

nadeje.zahrada2000.cz 

 

Trochu humoru… 

Jarda v dílně nasazoval kosu na kosiště a 
dělal při tom velký kravál. Kosa jen 
drnčela. V tom přišel Kája-dříve narozený 
a říká: „Když jsem slyšel ten rachot, tak 
jsem si hned vzpomněl, že si mám vzít 
léky, aby si pro mne ta „zubatá“ hned tak 
nepřišla.“  



OBČASNÍK, VYDÁVANÝ REDAKČNÍ RADOU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZAHRADA 2000, MÁ PŘIBLÍŽIT    
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BÝVALÁ MŠ. 

Jako psycholog pracuji na 
Jesenicku již 18 let. Pro ty, 
kteří trpí duševním onemoc-
něním, byla sice v našem 
regionu  zajištěna ambu-
lantní psychiatrická i psy-
chologická  péče, ale něco 
podstatného 
chybělo. Zoufa-
le chyběla mož-
nost návaznosti 
péče, sociální 
rehabilitace. 
Možnost jak 
být mezi lidmi,  
i když pro psy-
chické potíže 
nelze zvládat 
běžné sociální 
kontakty, mož-
nost uplatnit 
své pracovní 

doved-
nosti, i 
když 

práce na 
plný úvazek 
v běžném, ko-
merčním pro-
středí není 
možná, mož-
nost, jak tréno-
vat své schop-
nosti, které by 
kompenzovaly 
ty, které byly v důsledku 
např. úrazu ztraceny či 
oslabeny. A také možnost 
jak trávit smysluplně svůj 

volný čas. 

A Zahrada toto vše přinesla 
– nejen pro ty, kteří zde 
docházejí jako klienti, ale i 
pro mne osobně – moje prá-
ce psychologa  získala hlub-
ší smysl a návaznost. 

Deset let uteklo jako voda. 

Někdy společně vzpomíná-
me, jak jsme začínali: 

s nadšením, v romantickém 
prostředí bývalé hájenky 
v Horní Lipové. Keramika, 
pletení z proutí, arteterapie, 
to byly aktivity, se kterými 
jsme začínali… Po počáteční 
fázi entuziasmu přišla záko-

nitá fáze vyzrávání  a 
profesionalizace. 

Aktivit a programů 
postupně přibývalo, 
některé se tříbily. 
Postupně přibývalo i 
těch , kteří Zahradu 
navštěvovali.. Někteří 
s námi  „šli“ jen kus 
své životní cesty a dál 
pomoc „Zahrady“ ne-
potřebovali, jiní 
s námi jsou stále a 
Zahrada pro ně plní 
roli „společenskou“, 
mají zde přátele, oblí-
bené činnosti a 
aktivity. 

Přes všechny 
úskalí, které nás za ta 
léta potkaly, včetně 
těch finančních, jsme 
stále tady, otevřeni 
těm, kteří to potřebu-
jí. 

 

Přijďte naše výročí oslavit 
s námi!  

Lenka Turková 

10. výročí založení Zahrady 2000 o.s. 

Nejdůležitější body: 
• 10. výročí založení Zahrady 

o.s. 

• Výcvik programu 

„Spolupráce“ VIDA o.s. 

• Jak to bylo na Lánském 

vrchu 

• Karel a prázdniny 

• Práce ve VIDA centru 

• Tipy na výlety sociálního 

klubu 
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Výcvik programu „Spolupráce“ VIDA o.s. 

Den 19. 7. 2008 byl pro naši učitelku 
angličtiny významný. Rozhodla se 
totiž uzavřít sňatek s Ondřejem To-
máškem z Prahy. 

Popřát k tomuto aktu se odhodlala i 
pětice přátel ze Zahrady, a to Naďa, 
Jitka, Lenka, Jarek a Jirka. 

Zvláštnost této svatby spočívala v tom, 
že se celý obřad neodehrával na obec-

ním úřadě, ale na Lánském 
vrchu mezi Skorošicemi a Vlči-
cemi, který je známý jako ko-
pec s obřím posezením- nad-

měrně velkým dřevěným stolem 
a dvěma přiměřeně velkými židlemi. 

Přátelství je setkání mezi těmi, 
kteří se hledali, aniž by o tom 
věděli, protože jeden druhého 

potřebovali.  

Přání mohou být jen tam, kde 
jsou naděje. V každém přání je 

vždycky také záblesk štěstí.   

Činnost VIDA o.s. spočívá v několika 
aktivitách soustředěných mimo jiné i 
do programu Spolupráce. 

Hlavním smyslem tohoto programu je 
napomoci, prohloubit a zdokonalit 
spolupráci mezi organizacemi podob-
ného zaměření jako je VIDA o.s., tedy 
spolupráci mezi uživatelskými organi-
zacemi a svépomocnými skupinami. 

Protože žadatelky o finanční příspěvek 
byly úspěšné, mohl se předposlední 
týden prázdnin uskutečnit společný 
výcvik tohoto programu, který se ko-
nal ve Velké Úpě. 

Účastníci několika organizací se sešli 
ve středu 20.8.2008, aby při 
společné práci absolvovali 
celý výcvik. 

Výstupem bylo vypracování společné-
ho projektu. Za odborného vedení Mgr. 
Jitky Styblíkové a Mgr. Mirky Podgor-
nych, které nás seznámily s danou 
tématikou a předaly své bohaté zkuše-
nosti s psaním projektů a získáváním 
peněz na provoz VIDA o.s., jsme spo-
lečnými silami vypracovali projekt, 
jehož cílem je zvýšit informovanost 
účastníků konference sociální psychi-
atrie v Ostravici-Sepetné 20.11.2008 o 
svépomocných skupinách a organiza-
cích zabývajících se oblastí duševního 
zdraví. 

Termín konání projektu byl zvolen na 
1.9.2008-30.11.02008 Organizace a 
odborníci spolupracující na projektu 
jsou: Kolumbus, VIDA centrum Jese-
ník, VIDA centrum Kolín, VIDA cent-

rum Praha, Mgr. Jitka Styblí-
ková, Mgr. Mirka Podgornych. 

Projekt je ve fázi podání a čekáme, jak 
dopadneme. 

I kdyby nebyl úspěšný, můžeme být 
bohatší o zkušenosti vzájemné spolu-
práce a řešení společných problémů. 

Ha 

Tento „nábytek“ byl vyzdoben květy a 
nedaleko něj stál přístřešek-bílý stan, 
pod kterým starosta Skorošic pronesl 
řeč a společně s matrikářkou oddal 
snoubence. 

Zazněly písně za doprovodu kytary. 

Po ukončení obřadu následovalo bla-
hopřání všech hostů, přípitek a pak se 
všichni svatebčané rozjeli do Vlčic do 
zámeckého parku. 

Tam jsme se prošli, povídali si a pak 
se naše skupinka rozloučila 
s ostatními a odjela domů. 

Zbylí svatebčané slavili do noci na 
zahradě u Petry- teď už Tomáškové. 

Jarek 

Svatba 
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Výcvik ve Velké Úpě Petřina svatba 

na Lánském vrchu 

Svatba a  

Petra nyní Tomášková 



informace i těm lidem, kteří se léčí 
v léčebně v Bílé Vodě a nejsou z naše-
ho okresu či kraje. 

Abychom svým jednáním s „kolegy“ 
v nemoci nepáchali škodu, máme zave-
den systém vzdělávání. Učíme se hlav-
ně komunikovat.  

Informace poskytujeme i příbuzným 
nemocných a vlastně celé veřejnosti. 
Dbáme také o to, abychom 
„nepracovali“ jako odborníci. Vždy 
poskytujeme vlastní zkušenost a od-
borníkům necháváme co jejich jest. 

Nebojujeme proti lékařům, psycholo-
gům a léčebnám. 

Na celostátní úrovni máme různé pra-
covní skupiny. Já osobně se účast-
ním v programu „Prevence“. 
Přednášíme zájemcům z řad ve-
řejnosti o činnosti VIDA center, 
různých formách chráněné a podporo-
vané práce, chráněném bydlení ale 
vždy na vlastních příkladech a prožit-
cích. Přednášíme i na školách, kde se 
připravují budoucí odborníci. Oni se 
hodně naučí od svých profesorů, ale od 
nás se dovědí jak to vnímají ti co už 
jsou z léčebny venku. Mohu říci 
z vlastní zkušenosti, že se  budoucí 
psychologové hodně ptají.  

Naše činnost na veřejnosti také pomá-
há bourat mýty o nebezpečných 
šílencích, co by nikdy neměli 
pouštět mezi lidi.  

Karel 

Co to je VIDA centrum 

Tak jako si rozumí rybář s jinými ry-
báři a žlučníkář s jinými žlučníkáři 
tak člověk s psychiatrickou diagnózou 
si rozumí s jiným člověkem 
s psychiatrickou diagnózou. 

Každá skupina lidí má své zkušenosti 

se svým okolím a občas se setká s ne-
pochopením u lidí mimo tuto svou sku-
pinu. 

V dobách tak zvané „národní 
fronty“ bylo čirou pošetilostí 
chtít legalizovat zájmové 
společenství „bláznů“. Koho 

by státní bezpečnost poslala ze 
svých řad? Komu z „bláznů“ by tak 
důvěřovala, že by z něho udělala dů-
věrníka (vlastně donašeče)? Toto bylo 
možné, až když padl režim, který mu-
sel mít vše pod kontrolou.  

Po otevření hranic se i k nám dostaly 
informace o péči o lidi 
s psychiatrickými diagnózami i po 
jejich propuštění z léčeben. Říká se 
tomu následná péče a má za cíl poku-
sit se zařadit tyto lidi do společnosti 

mezi „ještě zdravé“ lidi tak, 

V červenci jsem nikam nevyrážel. Ofi-
cielně dovolenou ani prázdniny ne-

mám, jsem začínající starobní 
důchodce. Taky ani nevím, 
jak by se důchodci dovolená 
proplácela. 

Tím, že dělám co chci a kdy 
chci, bych kriteria dovolené na-

plňoval. Kriteria prázdnin bych mohl 
naplňovat vyšším věkem a tudíž na-
stupujícím dětinštěním. 

Další výhoda mého věku je to, že ne-
musím se smutkem pozorovat kalen-
dář a vidět zkracování tohoto hezkého 
období volna. 

Koncem srpna pravidelně vyjíždím se 
známými a jejich rodinami 
na VLTAVU. Letos to bylo 
po osmé a doufám, že ještě 
párkrát vyrazím. 

Není to nějaká akce, která by snad 
byla nějak sportovně významná, je to 
především setkání lidí, kteří se mají 
rádi a mají si co říci. Čtyři dny se po-

hybujeme po vodě a máme tyto dny 
proloženy prohlídkou Českého Krum-
lova. Jedou s námi i ženy a děti a tak, 
především, ženy cítí „povinnost“ něco 
nakoupit. V Českém Krumlově si též 
odpočinou naše paže a záda. 

Líbilo se mi vlastně všechno a to včet-
ně počasí. Bylo na nás hodné a nepře-
hánělo to ani se sluncem a vodu jsme 
měli jenom pod sebou. 

Nechtěl bych nic měnit, ovšem příští 
rok to bude stejně jiné. Přeci jen s při-
bývajícím věkem síly nějak moc nepři-
bývá. Mohu jen doufat, že nějaké síly 
zbudou a počasí nám i příští rok bude 
nakloněno. 

Karel 

Je jisté, že povaha lásky a 
povaha přátelství jsou zcela 

odlišné: přátelství ještě nikdy 
nikoho nepřivedlo do blázince.  

Po dovolené, po prázdninách. 

aby žili co nejméně v izolaci. Není nut-
no aby všichni plně pracovali. Někteří 
už třeba nikdy pracovat ani nebudou 
moci. Mohou být aktivní v různých 
činnostech a mohou vytvářet hodnoty 
v různých dílnách.  

Zůstávat se svou nemocí doma netěšilo 
ani mne. Dopátral jsem se možnosti 
docházet do terapeutické dílny Zahra-
da 2000 v Dětřichově. Po čase mi byla 
nabídnuta činnost v informačním cent-
ru pro lidi s duševním onemocněním.  

V tomto centru poskytujeme informace 
našim „kolegům“ v nemoci o možnos-
tech zapojení se do aktivit podle zá-
jmů, osobních možnostech a podle byd-
liště. Máme k dispozici literaturu v 
„našich“ oborech psanou docela srozu-
mitelným jazykem. Máme adresáře 
odborníků pro „naše“ obory,  jak lékaře 
tak psychology. Máme adresáře služeb 
v oblasti sociálních služeb. Velice důle-
žité je to, že spolu mluvíme jako kole-
gové a máme vlastní zkušenost 
s duševním onemocněním. Tak trochu 
dáváme šanci svým příkladem že i 
s duševní nemocí se dá žít důstojně a 
co nejvíc spokojeně. Jezdíme poskyto-
vat informace i do léčebny v Bílé Vodě. 
Přeci jen je dobré, když se člověku 
dostanou informace dříve, než se stra-
chu  z budoucnosti opět upadne do 
deprese a uzavře se doma.    

Postupem doby a vývojem se z těchto 
center v republice stala VIDA centra 
a máme centra na území České repub-
liky. To nám umožňuje poskytovat 
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Blázen se chlubí psychiatrovi: 
"Představte si, doktore, že jsem 

byl ve vesmíru!" 
"A kde jste sehnal raketu?" 



ná, Banja - luka, Ostružná 2. Ostruž-
ná, Petříkov, Petříkov-škola v přírodě 
3. Lázně Jeseník, modrá značka, Jese-
ník Šafrán 4. Horní Lipová zastávka, 
Lipová Lázně-autocamp, Jeseník. 

U každé vycházky se počítá 
s odpočinkem v útulné hospůdce. 
Probereme nové poznatky z přírody, 
nové stavbičky vleků, penzionů a 
krásně opravených chalup. 

Alča 

Čas podzimu 

 

Sedí dva blázni na lavičce před 
zdí a mají baterku. Jeden říká: 

"O co, že nevyšplháš po tom 
světle od baterky." A druhý říká: 
"To víš, že jo a ty mi ji zhasneš!" 

Občanské sdružení Zahrada 2000 vznik-
lo v roce 1998 pro potřeby zdravotně 
hendikepovaných, především duševně 
nemocných lidí z Jesenického regionu a 
spádového území Bruntál. Jeho poslá-
ním je umožnit duševně nemocným 
lidem „návrat zpět do života“, uplatnit 
se v lidské společnosti a pomáhat jim v 
jejich nelehké životní situaci zdolávat 
překážky běžného života, které jsou 
způsobeny jejich nemocí.  

Svépomocná skupina HOPE je první kli-
entská aktivita v ZAHRADĚ 2000. Do 
práce jsou zapojeni téměř všichni pra-
videlní návštěvníci sociálně rehabilitač-
ního centra. 

Adresa: Dětřichov 32, 79001 JESENÍK 

ZAHRADA 2000 o.s. 
Svépomocná skupina HOPE 

Telefon: +420 584 401 195 
E-mail: info@zahrada2000.cz 

Jeden  můj lékař , vždy koncem srpna 
pravil: „Srpen pryč, dovolená pryč, 
Vánoce na krku.“ 

Mně se to jeho rčení líbilo, hodně jsme 
se tomu nasmály. 

Ale je tu nastávající podzim. Je krás-
ný, zvláště v Jeseníkách. Ranní mlhy, 
během dne se nádherně vyčasí. Tyto 
dny zvou přímo k procházkám a výle-
tům sociálního klubu. 

Mám pro nás typy procházek: 1. Bran-

“Když zjistíš co chceš, našel jsi 
všechno co v životě potřebuješ” 

zahrada2000.cz 

nadeje.zahrada2000.cz 



 

Tuto událost si připomněli 
členové, hosté tohoto sdru-
žení dne 1.10.2008 na naší 
„základně“ v Dětřichově. 

Setkání bylo zpestřeno 
množstvím hudebních a 
tanečních vystoupení jese-
nických žákovských a mlá-
dežnických sborů a skupin. 

Také se zde 
blýskly svým 
umem dvě 
studentky 
hotelové ško-
ly, a to přípra-
vou různých 
druhů mícha-
ných nápojů. 

Stoly byly 
plné zna-

menitých pochoutek- chle-
bíčků, jednohubek, různých 
cukrovinek a také nezapo-
menutelné těstovinové ta-
jemství manželů Kratino-
vých. 

Všichni jsme si zavzpomína-
li na společně prožité udá-
losti a v čele s „dobrou duší“ 

naší organizace – Lenkou 
Turkovou jsme si popřáli do 
příštích společně strávených 
let. 

Závěr patřil taneční zábavě 
za účinkování pana Knedly, 
který hrál na klávesy a zpí-
val k tanci i poslechu. 

Nakonec nezbývá než podě-
kovat všem aktérům této 
akce, zvláště pak naší paní 
provozní Jitce Kratinové, 
jejíž organizační schopnosti 
se tady ukázaly ve velmi 
dobrém světle. 

Děkujeme 

Jarek a Naďa 

 

Deset let občanského sdružení Zahrada 2000 

Nejdůležitější body: 
• Dětřichov a oslavy 

• Vánoční recepty 

• Jiný pohled na oslavy 

• Karel na konferenci 

• Martin a příběh 

• Nový rok a zamyšlení 

 

Recepty od Libušky 2 

Ještě jednou oslavy 2 

Konference sociální 
psychiatrie-Ostravice 

3 

Příběh  4 

Zamyšlení 4 
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RAFAELO 

1 ztužený pokrmový tuk, 15 dkg práš-
kového cukru, 1 vanilkový cukr, 25 
dkg sušeného mléka, asi 1dcl vody 
(vlažné), loupané mandle. 

 

Tuk rozehřát, vše dobře promíchat a 
nechat trochu vychladnout (aby se 
daly dělat kuličky), doprostřed se za-
balí loupaná mandle a kulička se obalí 
v kokosu. 

KNOFLÍČKY 

TĚSTO: 35 dkg hl. mouky, 3 dkg cuk-
ru, 14 dkg tuku, 3 žloutky 

NÁDIVKA: 20 dkg ořechů, 20 dkg cuk-
ru, ze 3 bílků sníh, želé na ozdobu 

 

Těsto se uhněte, vyválí na plát 0.5 cm 
a vykrajují se menší kolečka (velikost 

většího knoflíku), ze sněhu, cukru a 
ořechů se smíchá hmota, která se jako 
malý kopeček dá na kolečka, do-
prostřed toho kousek želé. 

 

veckým sborem a zazpívali několik 
písní. 

Myslím, že se všem oslava velmi líbila 
a na závěr bych chtěla poděkovat 
všem, kteří přinesli nějaké občerstvení 
a podíleli se na přípravě a vydařeném 
průběhu oslavy. 

Největší poděkování patří Jitce , která 
s přípravami a zajišťováním měla nej-

víc práce a starostí. 

Věra Knedlová 

dentů Hotelové školy Vincenze Priess-
nitze. 

Každý z nás dostal ochutnat nápoj a 
byly velmi dobré. 

V odpoledních hodinách nám zahrál 
pan Josef 
Knedla. 

Všichni jsme 
si při jeho 
hudební pro-
dukci zazpí-
vali a někteří 
i zatančili. 

Na závěr 
přijela paní 
Beťáková 
s malým pě-

1. 10. 2008 oslavila naše Zahrada 2000 
své 10. narozeniny. 

Oslava byla zahájena v 10.30 hod. 
slavnostním přípitkem a přáním do 
dalších let. 

Oslavy se zúčast-
nilo asi 40-50 
klientů a hostů. 

Jitka zajistila 
bohaté občerstve-
ní a program, 
který se nám moc 
líbil. 

Velmi pěkné bylo 
vystoupení taneč-
ní skupiny paní 
Ivy Procházkové, 
také ukázka ná-

pojů stu-

Ještě jednou oslavy 

Recepty od Libušky 
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Tři hlavní věci, kterých je 

třeba, aby se dosáhlo čehokoliv, 

co za to stojí, jsou: práce, 

vytrvalost a zdravý rozum. 

Thomas Edison 

Je někdy moudré dělat 

hlouposti. 

Hector Berlioz 

Co slyším, to zapomenu. Co 

vidím, si pamatuji. Co si 

vyzkouším, tomu rozumím. 

Konfucius 



Na konferenci jsme byli přihlášeni 
v pěti, ale vyrazila a dorazila nás jen 
čtveřice. Jiří nám ochořel a pro krát-
kost času už nebylo možné najít 
„náhradníka“. 

Cestování vlakem proběhlo 
v pohodě. Dokonce jsme byli 
„ochuzeni“ o oznámenou výluku 
během první etapy. Do cíle 
v Ostravici jsme dorazili praktic-

ky načas. 

Směr do místa konání konference byl 
poznán hned. Horší to bylo s dopravou. 
Aspoň to tak zkraje vypadalo. Nebyl 
nalezen žádný autobusový spoj. Vyra-
zili jsme (ve dvou dvojicích) tudíž pěš-
ky. Nešli jsme daleko a (hlavně) vyso-
ko a dvojici Karla s Hankou dojelo 
firemní auto hotelu Sepetná a naložilo 
je. Pro Evu s Alenou se vrátilo vzápětí. 

Teď se ale začala projevovat nevýhoda 
těch, co nechtějí riskovat pozdní pří-
jezd. Nastalo dlouhé čekání na ostatní 
účastníky z VIDA o. s.  

To čekání bylo sice dlouhé ale v klidu. 
Po příjezdu ostatních v autech nastalo 
nežádané dobrodružství. To spočívalo 
v hledání místa, kde jsme měli nachys-
tané ubytování. Ono cestovat 

v neznámém prostředí v noci a bez 
pořádných cestovatelských not bývá 
takovým dobrodružstvím. Vytrvalost 
se vyplatila a nakonec jsme své ubyto-
vání objevili. Bydleli jsme v chatě Ost-
rá. 

To vše vedlo k tomu, že se nám nepo-
dařilo být přítomni na zahájení konfe-
rence. Z prvého dne mne upoutal Fin-
ský systém péče o duševní zdraví. Při-
blížil nám jej přímý účastník poskyto-
vání této péče z řad odborníků. 

Po večeři nastala další komplikace 
s naší dopravou na místo ubytování. 
Jedno vozidlo zůstalo mimo provoz a 
tak jsme dopravovali postupně.  

Ráno jsme někteří šli pěšky a tudíž 
jsme vlastně absolvovali ranní rozcvič-
ku byť nedobrovolnou.  

Z dopoledního programu druhého dne 
konference mne upoutal příspěvek dr. 
Hejzlara. Zejména nutnost skutečné 
týmové práce, nutnost hlídat si zbyteč-
nou dominanci. 

Odpoledne jsem byl zvědav na příspě-
vek o Uživatelských hnutích. Bohužel 
šlo jen o výčet, co všechno některá 
z nich poskytují. 

Večer byl již „klasicky“ raut. Byl boha-
tý a pro toho kdo chtěl i hodně nezdra-
vý a proto i chutnější. Večer začal pa-
dat sníh a to nám opět zkomplikovalo 
cestování. Někteří „řidiči“ neměli na-
trénováno ježdění na sněhu. Velká 
část z nás proto vyrazila pěšky a i po 
tmě se dobře dopravila k bydlišti. 

Nedostatek vozidel nás opět donutil 
udělat něco pro své zdraví. Tato čin-
nost spočívala v cestě z „bydliště“ do 
místa konference. 

Dopoledne jsem si poslechl pří-
spěvek dr. Dragomirecké o 
spojitosti tělesného a du-
ševního zdraví. Sám vě-
řím, že to jsou spojité ná-
doby. Pohybové aktivity pro-
vozuji i mimo režimový pavilon. 
Ovšem až po infarktu a v důchodu. 

Další komplikace s našimi řidiči zapří-
činily náš odjezd z Ostravice do Jese-
níka. Bylo to i v náš prospěch. Dostali 
jsme se pohodlně a rychle domů. 

Tato konference má u mne přívlastek 
„Cestovatelské komplikace“.  

Karel 

KONFERENCE SOCIÁNÍ PSYCHIATRIE OSTRAVICE 20.-22. LISTOPADU 2008 

 

 

 

Trojí cestou můžeme dojíti k moudrosti: 

za prvé cestou přemýšlení, cestou to 

nejušlechtilejší; za druhé cestou 

napodobování, cestou to nejlehčí, a za 

třetí cestou zkušenosti, cestou to nejtěžší. 

Konfucius 
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Není moudrý ten, kdo ví 

mnoho, ale ten, kdo ví, co je 

třeba.  

Aisópos Ezop 

Síla bez rozumu se vlastní 

vahou hroutí. 

Quintus Horatius Flaccus 



Občanské sdružení Zahrada 2000 vznik-
lo v roce 1998 pro potřeby zdravotně 
hendikepovaných, především duševně 
nemocných lidí z Jesenického regionu a 
spádového území Bruntál. Jeho poslá-
ním je umožnit duševně nemocným 
lidem „návrat zpět do života“, uplatnit 
se v lidské společnosti a pomáhat jim v 
jejich nelehké životní situaci zdolávat 
překážky běžného života, které jsou 
způsobeny jejich nemocí.  

Svépomocná skupina HOPE je první kli-
entská aktivita v ZAHRADĚ 2000. Do 
práce jsou zapojeni téměř všichni pra-
videlní návštěvníci sociálně rehabilitač-
ního centra. 

Adresa: Dětřichov 32, 79001 JESENÍK 

ZAHRADA 2000 o.s. 
Svépomocná skupina HOPE 

Problematičtější je to v oficiálnější 
svéře, kdy by měly být dodrženy aspoň 
základní formy slušného chování a 
úcty k zúčastněným. 

Ale i tak, dodrží-li se, není vždy pře-
dem určen kladný, tedy obapolně 
uspokojivý výsledek. 

Proto jak říkám, tyto situace nerada 
řeším a nerada se jich účastním. 

Takže do budoucna a s blížícím se no-
vým rokem zvlášť, si přejme jen samé 
dobré. A nekonfliktní, spokojený prů-
běh roku 2009. 

Ha 

Telefon: +420 584 401 195 
E-mail: info@zahrada2000.cz 
 nadeje@zahrada2000.cz 

Jsem člověk, který nerad řeší konflikt-
ní situace. 

Je to také proto, že se v těchto situa-
cích těžko orientuji, zatěžují mě a vů-
bec nemám je ráda. 

Nastanou-li pak, je třeba se s nimi 
nějak vyrovnat. 

Záleží potom na okolnostech, účastní-
cích a vůbec průběhu. 

Nejsnáze to, podle mě, jde v rodinném 
prostředí, kdy způsob a provedení ře-
šení může nabýt méně formální podo-
bu, tedy k pádnému slovu není daleko. 

Zamyšlení 

“Když zjistíš co chceš, našel jsi 
všechno co v životě potřebuješ” 

zahrada2000.cz 

nadeje.zahrada2000.cz 

Byl jsem v Bílé Vodě na zlepšení 
zdravotního stavu. 

Moc dobře tam vařili. 

Měl jsem volné vycházky do vesnice, 
kde jsem si kupoval něco dobrého. 

Tak čas od času jsem si uvědomoval, 

proč tam jsem. 

Odešel jsem však vyléčený. 

Byl tam příjemný a ochotný personál. 

Tak zatím čau Martin M. 

 

Příběh 
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